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Drodzy Miłośnicy!
Oddajemy do Waszych rąk kolejny numer „Miłośnika Teatru Lalek”... To zawsze
wywołuje refleksję: ... minął rok!

Jaki był9 Czy spełnił nasze oczekiwania? Wiele się wydarzyło i jak to zwykle bywa w
realnym życiu tak i w naszym mini- świecie teatralnym, były sukcesy i rozterki. Teatr Lalek i
Cieni „Baśniowy Świat” i jego instruktor Pan Stefan Gełdon świętowali piętnaste Urodziny!
Były zasłużone gratulacje, życzenia stu lat! Dyplomy i kwiaty ... Kolejna edycja „Pacynki”
organizowana w nowym miejscu spędzała nie raz sen z powiek organizatorom (jak będzie9
czy to trafna decyzja? ale czy starczy pieniędzy ? czy sponsorzy nie zawiodą?). Udało się!
Konfrontacje kolejny raz potwierdziły, że w naszym regionie nie brakuje ciekawych
propozycji teatralnych realizowanych w technice teatru lalek. Nowe pomysły inscenizacyjne,
interesujące poszukiwania repertuarowe, sprawni aktorsko młodzi wykonawcy. Wszystko to
napawa optymizmem. Mamy skromną nadzieje, że chociaż w niewielkim stopniu przyczyniły
się do tego organizowane przez nas warsztaty. ( Przypomnijmy, że II spotkanie poświęcone „Animacji
lalką teatralną” odbyło się w grudniu 2007 r. w Mroczy. Zajęcia prowadziła, tak jak poprzednio, aktorka „Baja
Pomorskiego” w Toruniu - Anna Chudek i były one kontynuacją tematu). W naszym regionie powstają

nowe grupy - warto odnotować fakt powstania teatru marionetek w Drzycimiu! Niestety inne
teatry kończą swoją przygodę (Teatr .Żabki” w Dąbrowie) ... Z troską spoglądamy w
przyszłość myśląc o finansach. Czy uda się nam podwyższyć lub chociaż utrzymać
dotychczasowy poziom organizowanych imprez teatralnych? Jaki los czeka Klub Instruktora
Lalkarza? Kolejny instruktor ds. teatru lalek, w którego gestii jest opieka nad amatorskim
ruchem lalkowym - odszedł z naszej Pracowni. Takie oto niespokojne myśli pojawiają się
czasem... Ale nie martwmy się na zapas! Tymczasem... nr 12 „Miłośnika”
Przypomnijmy, że nasze mini-wydawnictwo adresujemy do instruktorów i nauczycieli
prowadzących amatorskie teatry lalek w województwie kujawsko-pomorskim oraz do
wszystkich sympatyków tej sztuki. „Miłośnik” powstaje raz w roku redagowany wspólnymi
siłami przez Centrum Kultury „Zamek” w Nowem
i Regionalną Pracownię Teatru
Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Bydgoszczy, ale przede wszystkim dzięki determinacji i
fascynacji jego pomysłodawcy - pana Stefana Gełdona - nestora sztuki lalkowej w naszym
regionie.
12 numer „Miłośnika” stworzyło kolegium redakcyjne w osobach: STEFAN GEŁDON i
Barbara Sobotka - przy nieodzownej współpracy instruktorów i sympatyków tematu . A o
czym piszemy?
Relacjonujemy kolejną edycję Wojewódzkich Konfrontacji Teatrów Lalkowych „Pacynka”,
przedstawiamy program i protokół jury XL Ogólnopolskich Spotkań Lalkarzy w Puławach,
zauważamy II Przegląd Domowych Teatrów Lalek i przyglądamy się z uwagą Teatrowi Lalek
i Cieni „Baśniowy Świat”, który obchodził wspaniałą rocznicę piętnastolecia istnienia!
W rozdziale „Teatry lalek naszego regionu” przedstawiamy interesującą grupę z Grudziądza
- Teatr „MISZMASZ” będący min. jednym z laureatów tegorocznej „Pacynki”.
Informujemy też z radością o tym, że w Drzycimiu powstał teatr marionetek!„Teatr Lalek w
zwierciadle prasy” zawiera przedruk artykułów z prasy ogólnopolskiej. W kolejnej odsłonie
„Techniki Teatru Lalek” Stefan Gełdon pisze o soliście teatru lalek. Natomiast kieszonkowy
teatr lalek przybliża nam Ryszard Raduszewski. Jak zawsze kontynuujemy nasz Mały
Słownik Teatru Lalek, tym razem zawiera on hasła na literę „H”. Przedstawiamy też
zaktualizowany wykaz amatorskich teatrów lalek działających w naszym regionie. Czego
zabrakło w tym numerze? Waszych artykułów, kochani instruktorzy! Mamy nadzieję, że to
tylko stan przejściowy i wynika raczej z braku czasu lub może nieśmiałości...Bo przecież
wciąż jeszcze jest o czym pisać: mamy w naszym regionie wielu wspaniałych,
doświadczonych instruktorów i niemało sukcesów inscenizacyjnych będących ich udziałem
Barbara Sobotka

Dlaczegopiszę Technikę Teatru Lalek?
Chciałbym, żeby teatr lalek był teatrem LALEK. Opisywane techniki lalkarskie adresuję
przede wszystkim do instruktorów amatorskich i szkolnych teatrów lalek. Mam nadzieję, że zapobiegnie to
ucieczce zespołów lalkowych od teatru lalek do teatru tzw. "żywego planu". Zdarza się to niestety coraz
częściej i powoduje ubożenie teatru w ogóle, a teatru lalek w szczególności.
Współczesny teatr lalek jest sztuką bardzo bogatą i różnorodną. Jesteśmy jeszcze daleko od ogarnięcia
jego możliwości. Dlatego warto poznać istotną naturę teatru lalek i jego podstawowe cechy, a przede
wszystkim jego technikę.
Podstawą teatru lalek jest lalka teatralna, której w swej pracy poświęcam najwięcej miejsca. Zwracam
też uwagę na to, że wybór rodzaju lalki uzależniony jest od rodzaju widowiska, które zamierzamy
realizować. Dobór techniki lalkowej wpływa na styl przedstawienia. Zasadniczo należy unikać
różnorodności technik w konstrukcji lalek w jednym widowisku. Jednak nie wyklucza się wyjątków, które
mogą wynikać z funkcji jaką lalka - określona postać sceniczna - ma do spełnienia. Dlatego przed
przystąpieniem do realizacji przedstawienia należy ustalić rodzaj i typ lalki orazjej konstrukcję.

Niżej zamieszczam wykaz rodzajów lalek opisanych w poszczególnych zeszytach TECHNIKI
TEATRU LALEK:
A. Opracowane do kwietnia 2008 roku
I .Zagadnienia wstępne Ml, PI */
13. Czarny teatr P4,
2. Kukiełki M2, P2
14. Teatr luminescencyjny P4,
3. Pacynki M3, PI
15. Lalki improwizowane P4,
4. Jawajki M4, P2
16. Kukły uliczne P6,
5. Marionetki M6, P2
17. Teatr rąk
ó.Teatr cieni M5, P2
18. Solista teatru lalek P6 (I 2006r)
7. Bunraku M8, P4
19. Domowy teatr lalek Mil,
8. Lalki mimiczne P4
20. Lalka mechaniczna
9. Lalki żyworękie M7,P4
21. MuppetyMll,
10. Lalki z papieru M10, P3
22. Lalka supełkowa
II .Lalki trickowe M10, P5
23. Lalki wodne
Lalki
12.
zmechanizowane M9, P5
24. Lalki różnorodne
25. Lalki filmowe P7 (IV 2008r).
♦/ M - zamieszczono w Miłośniku Teatru Lalek, cyfra wskazuje nr wydania (wydaje WOK w
Bydgoszczy)
*/ P - zamieszczono w Poradniku Lalkarza, cyfra wskazuje nr Poradnika (wydaje WOK w Lublinie)

B. Pozostałą do opracowania ( w oparciu o już zebrane materiały)
Lalki pajacowate, 1. magnetyczne, l.grawitacyjne, 1.przedmioty, maski oraz szopka, aktor
zmarionetyzowany, scena, światła, dekoracje, rekwizyty, efekty sceniczne, pracownia teatru lalek.

(-) Stefan Gełdon

Stefan Gefdon

Solista teatru lalek
Technika teatru lalek

-

zeszyt

18

"W teatrze lalek, gdzie jeden człowiek bierze

na swpje barki cały ciężar teatru, staje on przed
kolekcją lalek i przed widownią sceniczną z

jednakowym pragnieniem, aby swoją siłę grania

zwiększyć, aby się pomnożyć i poszerzyć,

zwielokrotnić, aby znaleźć partnerów i wyręczycieli,

W tym celu aktor-teatr nakłada maskę przynajmniej
na obie ręce (może to być również sznurek lub nitka)
albo na obie ręce i maskę na głowią i mnoży swą
fizyczną osobowość przez dwa,

lub trzy.

Wtedy powstaje

coś w rodzaju tezy, antytezy i syntezy, jakby Jakiś

kompletny teatr w miniaturze z małym kompletem
sił aktorskich.”

(-) Jan Sztaudynger

Stefan Gełdon

Solista teatru lalek
gra przeważnie kilkoma lalkami - najczęściej pacynkami, mówi za wszystkie występujące
osoby przedstawienia, niejednokrotnie sam reżyseruje swoje przedstawienia. Zdarza się,
że ma pomocnika, na przykład do podawania lalek, uruchamiania magnetofonu itp.

Lalkarz - solista może cały teatr pomieścić w podręcznej walizce i łatwo przemie
szczać się z miejsca na miejsce. Może występować wszędzie tam gdzie się pojawi - na
ulicy, podwórku, w szkolnej klasie, czy też sali domu

kultury.

Sam osobiście, poza sporadycznymi, krótkimi występami

nie praktykowałem, ani nie doświadczałem

częstych

i dłuższych występów solisty lalkarza.

Opisane przeze mnie techniki stosowane przez lalkarzy

solistów, pochodzą albo z materiałów wyszczególnionych

w bibliografii tego zeszytu, albo ze spotkań i rozmów

z lalkarzami - solistami, bądź też stanowią moje własne

przemyślenia.
Techniki i konstrukcje sceny lalkarza - slisty opiszę

według niżej wymienionej kolejności.

1.
Fot.1. Fred Russell popularny
na przełomie XiX i XX wieku
lalkarz - solista.

Aktor z lalką na ręku

2, Solista z marionetką

3. Lalkarska skrzynka (tzw.Puppenkasten)

4. Lalki a la planchette
5. Konstrukcja sceny na lalkarzu

6. Scena parawanowa otwarta

7. Parawan z oknem scenicznym

8. Półparawan solisty
9. Lalkarska skrzynka na kiju
10.

Teatr lalek na rowerze

11. Lalkarz-solista na tle dekoracji teatralnej

12. Solista i duże lalki
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Aktor z lalką na ręku
Występ lalkarza - solisty z lalką na ręku, to bardzo osobista - intymna forma

teatru lalek. Tu lalkarz - solista występuje ze specjalnie przygotowanym programem.

Przeważnie są to krótkie scenki koncertowo-estradowe i należą do specjalnego gatunku
sztuki lalkarskiej. Występujące lalki zostały specjalnie skonstrowane dla danego

programu (patrz fot.1). Lalki te posiadają pewne możliwości mimiki twarzy, ale są to
najczęściej przypadkowe grymasy.

Gra taką lalką wymaga od animatora - solisty dobrego

zsynchronizowania ruchu lalki z głosem aktora.

Jednym z najwybitniejszych lalkarzy - solistów był moim zdaniem Sergiusz Obrazcow.

Once I looked llke this Now I look llke thls,
yet Tyapa Is the same
Then I looked llke thls

F ot«2c.
Na zdjęciach 2 a.b.c. S.Obrazcow podczas koncertu lalkarskiego z lalką niemowlęcia,
którą nazwał "Tiapa".,,

Na

fotografiach 4,5,6,7;i 9 pokazano inne lalki

kon

certujących lalkarzy-solistów.

Fot.4. E.S.Oemeni

rosyjski lalkarzsolista z okresu
międzywojennego.

(araHari CapraeiHM
"WanHawWRft atrpMHHft Houap .Caaparapi. » oBaa.aH**, IKM t.
fTakcr KJ. A. fayuu. Kyana pa&nw B. f. fflopunapł)
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Fred Russell (Fot. 1.) posiadał niezwykłą umiejętność podkładania swojego głosu

pod lalkę, nie otwierając przy tym ust. Wyglądało to tak jakby w rzeczywistości pro
wadził z lalką normalną rozmowę. Sekret polegał .na tym,

Starożytni Rzymianie sądzili,

że potrafił "brzuchomówić".

że dźwięki wydobywają się z ludzkiego brzucha. 3uż

wtedy pojawili się oszuści, którzy wykorzystali tę niewiedzę. A byli nimi ponoć rzymscy
prorocy. Kiedy przepowiadali przyszłość, posługiwali się techniką brzuchomówienia.

Wśród polskich lalkarzy - brzuchomówców był, nieżyjący już, San Gałązka. Rozmawiał
z lalką, zdarzało się, że z dwiema naraz. Jego lalki mówiły głosami o różnej barwie
i tembrze.

Obecnie w Polsce prawdopodobnie jedynym profesjonalnym lalkarzem - brzuchomówcą

jest Wojciech Glanc.nPracuje z różnymi lalkami (patrz Fot.5,6,7). Na przedstawieniach

dla dzieci występuje z lalką szczura (Fot.5), wykonanego przez jego kolegów z Teatru

Fot.7. Wojciech Glanc z lalką

Lalek "Miniatura" w Gdańsku. Wojciech
Glanc jest aktorem i brzuchomówcą.
W przeprowadzonej w sierpniu 2000 roku

rozmowie powiedział, że kupił specjalne
ćwiczenia do nauki brzuchomóstwa, ale

w języku angielskim. Szybko przekonał sii

w tym języku można rozmawiać z zamknię
tymi ustami już po dwóch tygodniach

ćwiczeń. Dla osoby mówiącej tylko po

polsku sprawa nie jest tak prosta.

Fot.6

-

4

-

Potrzeba przynajmniej kilka miesięcy ćwiczeń, by uzyskać jako taki rezultat. Wszystko

przez "trudne" spółgłoski, którymi naszpikowany jest nasz język.Przez słowa, w których
jest dużo głosek zwartowybuchowych jak: "p","b","m", przez zbitki głosek "świszczących",
które nie tylko rozkładają na łopatki obcokrajowców, ale sprawiają poważny problem dla

brzuchomowcy.
Osobiście próbowałem mówić

mając zamknięte usta, ale bez
powodzenia. Dopiero próby mówienia

"półgębkiem" dało jakiś rezultat.
Mówiąc za lalkę na ręku odwraca

łem głowę tak, by półotwarte usta
były niewidoczne dla widza. Nato
miast gdy mówiłem

jako "ja", otwie

rałem usta i twarzą zwracałem się
do obserwujących mnie widzów.

Fot.8.

Próby z lalką na ręku.

Solista z marionetką
Animowanie marionetki należy do trudniejszych technik

lalkarskich. Sama budowa marionetki wymaga precyzyjnej

konstrukcji. (Szczegółową budowę marionetek opisałem
w zeszycie "Marionetki")
Wprawą w grze marionetką nabywa się w trakcie systema

tycznych ćwiczeń i po dłuższym czasie.

Mistrzem gry marionetką klasyczną był niemiecki lalkarz-

solista Albrecht Roser (patrz Fot,9).
Wybitny teoretyk lalkarstwa Marek Waszkiel o występach

A.Rosera mówi: "Roser jest wirtuozem marionetki. Jego
program składa się z kilkunastu numerów estradowych,
które szlifuje i doskonali od lat. Zachwycające w pokazie

Rosera są nie tylko spointowane miniatury teatralne, ale

wszystkie te pauzy, spojrzenia,, chwile, w których zamierają

działające postaci, delikatne reakcje wyprowadzone z psycho

logii postaci, a choćby tylko precyzja animacji."
Dalej M.Waszkiel zauważa, że wybitni lalkarze-soliści ^uni
kają słowa, dzięki czemu ich spektakle są proste, zrozumiałe
i nigdy przegadane. Dominuje w nich teatr, dzianie się,

Fot.9. Albrecht Roser z marionetką "Gustaw"

5
obraz, ruch ~ nie słowo,

literatura,narracja.

Po drugie - mistrzem lalkarskim nie można zostać,
będąc tylko sprawnym aktorem. W pewnym sensie

umiejętności aktorskie są nawet drugorzędne.
Liczą się inne talenty: wyobraźnia, zdolności
plastyczne i konstruktorskie,

nade wszystko

wirtuozeria anitnecyjna. Każde mistrzostwo polega

przecież na niepowtarzalności, wyjątkowości
artysty. Mistrza lalkarza wyróżniać może tylko
lalka."

Na takie wyróżnienie zasługuje amery

kański lalkarz Erie Bramall. Na zdjęciach 11

i 12

E.Bramall z marionetką piętrową stanowiącą numer
popisowy w jego wystę pie kabaretowym.

(Bramall

animuje lalkę Arlekina, który z kolei porusza

mniejszą marionetką).
Na zdjęciu 1? pokazano amerykańską lalkarką

Erice Melchior animującą marionetkę tańczącą

Fot.10. Klown Gustaw i jogo
rumak to ulubione lalki Rosara.

kaknkana,

Fot.llEric Bramall z marionetkami

Fot.12. Marionetki piętrowe

6

DON GIOYANNIAITOPERA DEI POPI
Associazione Figli d’Arte Cuticchio

WITH CAN CAN MARION.ETTES

Fot*13* Frica Molchicr

rot *14. Mimmo Cuticchio sycylijski
lalkarz z marionetkami*

Stepujący Bimbo

Fot»15aa

Śpiewająca isa
Fot.lSb.

Akordeonista
Fot.l5c.
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Włoski
sycylijskimi.

lalkarz-solista Mimmo Cuticchio na zdjęciu 14 występuje z dwiema marionetkami
We wrześniu 2002 roku Mimmo wystąpił na Tczewskim festiwalu "Zdarzenia"

z przedstawieniem "Don Giouanni". Potem

ten marionetkowy spektakl można było oglądać

również w Gdańsku, Elblągu, Warszawie i Chorzowie.

Z książki Marka Przybylskiego "Barwy życia" pochodzą zdjęcia

solistki z marionetkami

(patrz fot.15abc). Nie podano w książce nazwiska lalkarki, ale wiadomo,

że wchodziła

w skład Zespołu Artystycznego Polonii Australijskiej z Melbourne.

fot.16. Przemysław Grządziela
Przemysław Grządziela z Gdańska (fot,16) znany jako klown Pinezka z przyprawionym nosem

i w jaskrawym stroju, z marionetką - "sobowtórem" zawsze przyciąga widzów w różnym
wieku.P.Grządziela jest nie tylko solistą występującym z marionetką. Jest też twórcą
typowej ulicznej klownady, gdzie poza grą marionetką wykorzystuje maską, pantomimę,

taniec, szczudła, rower jednokołowy,

żonglerkę i wiele gagów scenicznych.

Lalkarska skrzynka (tzw. Puppenkasten)
Zdarza się, że w przedszkolach i młodszych klasach szkoły podstawowej nauczyciele
posługują się lalką uatrakcyniając zajęcia. Doskonałym sposobem dla nauczyciela solisty

jest zastosowanie w procesie nauczania lalkarskiej skrzynki często nazywanej z niemiecka

"Puppenkasten". Jest to pudełko bez dna, zawieszone na szyi wykonawcy - patrz rys.18.

Na rysunku 19 pokazano pudełko - scenę z przykrywką.

- (E -

W programach dla młodszych widzom lepiej będzie

gdy lalką występującą na scenie lalkarskiej zostanie

pacynka reprezentująca jakieś zwierzątko, na przykład
(patrz rys.18, fot.20).

niedźwiadka, kota itp.

Animacja lalką naskrzynkowej scence jest stosun
kowo łatwa, mimo to wymaga prób - najlepiej przed
lustrem.

Na wycieczce, czy biwaku teatralnym, nad wodą
można zastosować gumowe koło ratunkowe jako scenę

dla występującej tam lalki. (Fot,2l).

Inny rodzaj

lalkarskiej skrzynki pokazano w japońskim czaso

piśmie "Nihon - UNIMA" patrz rys.22.
W 1998 roku

Rys.18.

w czasie XVIII Międzynarodowego

Festiwalu Sztuki Lalkarskiej w Bielsku-Białej
japoński lalkarz-solista Tsubame Kusunoki pokazał

na pudełkowej scenie''zawieszone j na ramionach aktore
(patrz Fot.23) - miniaturową historię miłosną opartą

na japońskim folklorze.

Zdjęcie 24 pokazuje jak pomysłowy lalkarz - solista
wykorzystał wachlarz jako scenkę dla pacynki

Rys.19

Fot.21

. Fot.20

Rys.22
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Fot.23.

Fot.24.

Lalki a la planchette
Elementem ożywiającym lalki a la planchette jest

stale napięty sznur przechodzący przez obie -'widoczne
na rysunku 25 - lalki. Sznur ten z jednej strony
jest przymocowany do słupka, a z drugie strony do

nogi animatora, który nią porusza w takt granej melodii

Henryk Jurkowski w Kwartalniku "Teatr Lalek" 23/1963
opisuje węgierskiego lalkarza -solistę, który "podnosi
lalkę z ziemi, stawia ją między szeroko rozstawinymi

kolanami i lalka zaczyna tańczyć często zmieniając
rytm. Cały pokaz organizowany jest z tendencją ukrycia
mechanizmu poruszania lalki, co zresztą udaje się

z powodzeniem. Mechanizm ten polega na tym, że między
kolanami zamawiacza rozpięta jest nitka,

na którą zakłada on lalką wykorzystując

nacięcie na plecach lalki. Lalka

ijest

płaska, papierowa, o ruchomych stawach
obu kończyn. Jest ona inna niż włoskie

i francuskie lalki a la planchette. Gdy
tamte zawieszone są na nitce podkątem
prostym, lalka węgierska jest równoległa

do nitki, gdy tamte pokazują swój profil,
Rys,25.

ta przedstawia się nam

en face."

10 Podobnie zawieszona jest lalka pokazana na rysunku 27. Aktor wchodzi
z lalką i gra, po krótkim programie zostawia (zawiesza) lalkę na tab are-'

cie i wychodzi. Po chwili lalka ożywa (jest animowana z ukrycia).

Rys.27

Rys.26

■BOH

Konstrukcja sceny na lalkarzu
Konstrukcję sceny (parawanu) na lalkarzu

opisuje A.Fiedotow w'Technice teatru lalek":

"Parawany, nakładane na aktora, obecnie prawie

poszły w zapomnienie, chociaż mogą mieć zasto
sowanie przy występach estradowych.
Wewnętrzne urządzenie parawanów dawnych

lalkarzy Jest nie znane. W.A. Szwemberger
w książce "Teatr Lalek" przypuszcza, że urzą
dzenie przenośnego parawanu, zawieszonego na

pasach, było następujące (Rys.28): "Górną

żelazną lub drewnianą obręcz, na której krawę

dzi pokazuje się lalki, umieszcza się na drew
nianych podpórkach, przytwierdzonych do pasa
Rys.29.

aktora, w celu zwiększenia statyczności. Podpórki
te przymocowuje się do drugiego pasa znajdują

cego się na wysokości piersi aktora. Drugi pas opiera się ponadto na szelkach, dzięki

czemu nie obsuwa się w dół". Dość podobny jest parawan ludowych lalkarzy uzbeckich.
Z tyłu pokrycie tego parawanu jest dłuższe niż z przodu i stanowi tło dla lalek.

Górne krawędzie pokrycia przymocowane są z przodu i tyłu do pochyło umieszczonej,
kwadratowej ramy. Cała konstrukcja wspiera się na widełkach, których górne końce
trzymują ramę, a dolny koniec opiera się o pas lalkarza (Rys.29)."

pod
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Rys.34.

Rys.33.

Na rysunkach 30, 31. 32. p©?;azano inne scenki montowane
na lalkarzu. Rysunek 30

przedstawia wędrowną scenkę

chińską. Scenka ruska z 1635 roku - widnieje na Rys.31.
Obnośną scenkę na lalkarzu amerykańskim pokazano na Rys.32,
Argentyński lalkarz, dramaturg i poeta 3avier
Scenka ruska
(1835 r.)

UillafSFie (1909-1996) przez siedemdziesiąt lat uprawiał
zawód wędrownego lalkarza, inspirując się dawnymi

Rys.31

praktykami lalkarskimi. Na Fot.33. pokazano jedną ze

scen, którą nakładał na siebie 3avier Uillaf^ńe.
Francuski lalkarz-solista Jean Paul Hubert na Fot.34.

prezentuje skonstruowaną na sobie scenkę za wszystkimi
akcesoriami potrzebnymi do realizacji jego przedstawienia.

Scenka obnośna amerykańska

Rys.32
i

Teatr skomorochów. Rysunek A. Oleariusa z w. XVII

12

Scena parawanowa otwarta
nazywana też parawanem bez okna scenicznego to wyłącznie rama z płótnem zasłaniająca
lalkarza i rekwizyty. Spośród wielu takich parawanów znalazła się konstrukcja sześcioramowa (patrz Rys.35) przewidziana dla jednego lalkarza, A.Fiedotow opisuje konstru

kcją takiego parawanu następująco: "Dwie przednie ramy tego parawanu (pierwsza i druga)

połączone są zawiasami z zewnątrz. Przednie ramy połączone są z bocznymi (pierwsza
z trzecią i piątą, druga z czwartą i szóstą) zawiasami przymocowanymi od wewnątrz.
Boczne ramy łączy się z sobą (trzecią z czwartą i piątą z szóstą) dopiero przy usta-

wianiu parawanu, (patrz Rys.35.) Na górnej listwie każdej dolnej ramy bocznej umieszczone są drewniane lub metalowe czopy. Naprzeciw nich
na dolnej listwie każdej górnej bocznej ramy - robi się

odpowiednie otwory. Czopy wchodzą w otwory i unieru
chamiają złączone ramy.

...Wewnątrz parawanu po jego

złożeniu powstaje pusta przestrzeń, w której można

umieścić pewną ilość lalek i rekwizytów

;. -Ryś ,35 ..

Rys.36.

Parawan - scenka S.Obrazcowa

Każdy parawan trójdzielny to już niemal doskonała

scena. Korzystał z niego znakomity rosyjski lalkarz
Sergiusz Obrazcow dając swoje koncerty lalkarskie.

Ujemną cechą parawanów trójdzielnych jest ich
wywrotność. leżeli wskutek nieostrożności w czasie

przedstawienia jedno z bocznych skrzydeł parawanu

odchyli się na zewnątrz, parawan może się przewrócić.
Aby zapobiec takiej ewentualności,

na rogach para

wanu od strony wewnętrznej przymocowuje się małe

haczyki, które nie dopuszczają do odchylenia się

skrzydeł. Haczyki muszą być małe, inaczej przeszka
dzają przy składaniu parawanu."

Fotografia 37 ilustruje grę solisty na nieco
szerszej

Fot.37.

otwartej scenie parawanowej.

13 -

Na parawanie otwartym najbardziej przydatnymi lalkami

dla lalkarza - solisty są pacynki (patrz Fot, 38. 39. 40)

Fot.38

Fot.39.

Fot.40.

Henryk Ryl omawiając scenę lalkową konstatuje: "Najwcześniejszym typem sceny lalkowej
w historii teatru, były scenki ruchome. Scenki ruchome bywały różnego rodzaju: mogły
to być ruchome scenki pudełkowe, ruchome scenki otwarte itd.

Lalkarz chodził wraz ze

scenką, krążył wśród tłumu (najczęściej na jarmarkach), przenosił się bez trudu z miejsca
na miejsce. Dzięki temu, że scenka znajdowała się na głowie lub nad głową lalkarza -

widoczność była dobra, zwłaszcza gdy lalkarz był wysokiego wzrostu. Ta forma teatru

przetrwała do dziś. Korzystają z niej zarówno lalkarze soliści, uznając ją za intere

sującą nawet dla współczesnego, dość wybrednego widza, jak również za przydatną formę
w warunkach - nazwijmy je - polowych. Ze względu na niewielkie rozmiary takiej sceny,
występowały w nim przeważnie pacynki, czyli lalki zabierające stosunkowo najmniej miejsca",
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Parawan z oknem scenicznym jest niewielką scenką co ilustrują rysunki 41

(scenka

francuska),42(składana scenka Obrazcowa), 43(nieskładana scenka angielska). Bywają
parawany z oknem scenicznym o solidniejszej konstrukcji, z kurtynką i z malowaną

dekoracją teatralną, która stanowi tło przedstawienia, fotografia 44 włoską scenkę
z oknem scenicznym, nazywaną tam scenką "Buratino".

Natomiast Fot.45 pokazuje

holenderską scenką połączoną z katarynką, jest to solidna konstrukcja na kółkach

ułatwiających przemieszczanie się.
Na pierwszym Ogólnopolskim Konkursie "Indywidualnych Występów z Lalką" (chyba w1966)

nieżyjący już lalkarz solista Julian Sójka.

Na zdjęciu 46 Sójka z pacynkami

pro-

wadonymi oburącz czyli dominującą techniką animacji stosowaną przez lalkarzy solistów.
Na XVIII Międzynaradowym Festiwalu Sztuki Lalkarskiej w Bielsku-Białej wystąpił

Tomasz Sylwestrzak (Fot.47). Jego występ
opisuje "ANIMATOR" nr.4 1997r. "Tomasz

Sylwestrzak nadspodziewanie dobrze radzi
sobie w tej karkołomnej próbie samodzielnego

Fot.44.

15

Fot.45.

Fot.47.

(foto B.Ziarko)

realizowania teatru Puncha. Tak dobrze,że
wielokrotnie widz ulegoa złudzeniu,

że za

parawanem kryje się kilku, a nie jeden aktor
Tworzy zróżnicowane głosowo postaci, prowa

dzące z sobą wartkie dialogi - żywe także

od strony animacji. Potrafi zagrać na
Fot.46.

-Julian Sójka

harmonii i włączyć publiczność do wspólnego
śpiewania."

Półparawan solisty
jest to obniżona do wysokości około jednego metra scena paeawanowa otwarta, która naj

częściej stanowi tło dla grających przed nią marionetek. Animator jest widoczny od
połowy. Aktor na oczach widowni porusza lalkami. Sak nadmieniłem wyżej tłem gry jest
parawan, na którym namalowano dekoracje. Na ich tle toczy się akcja

zgodna z założeniami

scenariusza. Półparawan często bywa rozbudowywany i przystosowywany do potrzsb scena

riusza. Ilustruje to fotografia 48, gdzie niemiecki solista teatru lalek Karlheiz Klimt
gra marionetkami sycylijskimi. Interesującym półparawanem jest imitacja dużej otwartej

księgi (patrz Fot.49), gdzie Piet Pauolo di Giusto przedstawia "Najkrótszy teatr świata",

o którym Katarzyna Grajewska pisze; "Zabawnym żartem scenicznym okazał się "Najkrótszy

teatr świata". Wielka księga kryła w swym wnętrzu śmiesznego człowieczka-marionetkę,
bohatera sztuki, której tekst można przytoczyć w całości: "Był sobie pewien człowiek,

który nigdy nie mógł skończyć tego, co zaczął. Pewnego dnia stwierdził,

że dłużej tak

być nie może i powiedział: Od dziś wszystko co zacznę, będzie miało swój koniec...FINE"

16

Nie bez pewnej przekory publiczność nagrodziła przedstawienie takimi brawami,

że doczekało się ono bisów,"

Lalkarska
skrzynka na kiju
waaan"ii»i mi .w.....
To oryginalny typ teatru, gdzie scena podobna
jest do katarynki, na której występują lalki.

Fotografia obok (Fot,50) przedstawia zamasko

wanego lalkarza z katarynką-scenk^. Był

to

jednoosobowy teatr lalek "FARAMUSZKA". W tym
teatrze współgrały ze sobą: prawa i lewa ręka

lalkarza i jego głowa. Solista zamaskował

zarówno głowę, jak i ręce, aby zrobić z nich

oddzielnych aktorów.

Mariola Eckert w książce "Łódzkie teatry

lalkowe" pisze między innymi: "Jednym z cieką-,
wszych teatrów lalkowych była Faramuszka. To

prawdziwa teatralna efemeryda. Założycielem
i pomysłodawcą teatru był Witold Ulanowski.

Faramuszka to teatrzyk jednoosobowy, w którym
animatorem był Tadeusz Aleksandrowicz, ubrany

w charakterystyczny strój: ciemny kostium
z peleryną, zielona skrzynka zwisająca na taśmie
i zielona maska na twarzy. Ta skrzynka na kiju

Teatr Lalek i Cieni „ Baśniowy 5wiat ”

w 2007 roku
Działalność Teatru Lalek i Cieni ..Baśniowy Świat" w 2007 roku wyrażała się w pracy dwóch zespołów:
Dziecięcego Studia Teatru Lalek ( 14 członków) i Młodzieżowej Sceny Teatru Lalek ( 7 członków) oraz na
organizowaniu konkursów (również dla dzieci nie będących członkami „Baśniowego Świata”) na wykonanie
lalki teatralnej i konkursu na organizowanie domowego teatru lalek.
W 2007 roku Scena Młodzieżowa przygotowała premierę „Rysownika” wg Stanisława Iłowskiego i
kontynuowała próby i występy ze sztukami :”Śniegowa bajka” i „Malowanka z krakowskiego dzbanka”, a także
wznowiono bajkę kociewską „ O kozie rogaty” w dwóch obsadach - razem z Dziecięcym Studiem Teatru Lalek
i Cieni w celu utrzymania tej pozycji na afiszu.
Natomiast Dziecięce Studio Teatru Lalek kontynuowało próby i występy „Gęgorka” wg Smejkala, a także
przy gotowało premiery „O kozie rogaty” B. Janowicza (jako druga obsada) oraz sztukę „Kózka i wilk” wg M.
Kow nackiej. Obie sztuki będą wystawiane pod wspólnym tytułem „Dwie bajki o kozie”.
Przedstaw ienia „Baśniow ego Świata" prezentow ano 23 razy i obejrzało je 2543 w idzów w Nowem. Sępólnie
Krajeńskim. Płużnicy i Toruniu. Tak więc średnio rzecz biorąc jeden spektakl oglądało ok. 110 widzów.
30 marca 2007 r. zespoły „Baśniowego Świata” uczestniczyły w Wojew ódzkich Konfrontacjach Teatrów
Lalek w Sępólnie Krajeńskim ze sztukami „Gęgorek” i „Rysownik” i zostały wyróżnione nagrodą głów ną.
Natomiast członkowie obu grup zdobyli sześć nagród aktorskich.
Także w tym roku przystąpiono do technicznej realizacji i opracowań wstępnych sztuk : „Przygody Skoczka
Toczka” J. Malika w technice kukiełkowej i „Przyjaciele” J. Krasińskiego w technice teatru cieni. Jednak z
uwagi na potrzebę przedstaw ienia spektaklu o charakterze regionalnym, realizowanym w gwarze kociewskiej realizacje „Przygód...” umieszczono w planie na rok 2008.
Poza wymienionymi powyżej działaniami „Baśniowy Świat" realizował także liczne przedsięyyzięcia służące
upowszechnianiu sztuki lalkowej i szeroko pojętej zabawie teatralnej.
I tak w czasie ferii zimowych w dniach 19-24 stycznia 2007r. zorganizowano warsztaty lalkarskie dla dzieci i
młodzieży spoza naszy ch grup teatralnych. Frekwencja dopisała, projektowano i konstruowano lalki lizaczkow e
i żyworękie.
27 stycznia zorganizoyyano Pierwsz.y Przegląd Domowych Teatrów Lalek, w który m wy stąpiły cztery
zespoły reprezentujące sześć rodzin. Rodzina Piór i Wendowskich zagrała własną wersję „Zielonego Kapturka”,
a rodzina Rychlewiczów wystawiła bajkę M. Kownackiej "O„krasnalku i kolorowych kulkach". Natomiast
Rodzina Ziółkow skich i Samulewskich zaimprowizowała własną "Dziecięcą zabawę". Rodzina Oganów
przedstayviła „Opowieść Eskimosa” w wykonaniu solistki Agaty Ogan.
Inną doroczną imprezą o charakterze metodyczno-artystycznym była kolejna organizoyvana przez Centrum
Kultury „Zamek” w Nowem „Biesiada Lalkarska” będąca jedną z form upow szechniania teatru lalek i
kontaktowania się lalkarzy i sympatyków' tej sztuki.
XV Biesiada Lalkarska odbyła się 27 października 2007 r. a w jej programie znalazły się przedstawienia
gościnnie występujących zespołów. Były to:
Teatr Lalek i Cieni „Imagilandia” z Zespołu Szkół nr 8 w Toruniu ze sztuką pt. „Która godzina”,
Teatr Lalek „Bajlandia” z tej samej szkoły z przedstawieniem pt. „O żabkach w czerwonych czapkach”.
Domowy Teatr Lalek Rodziny Rychlew iczów z Nowego ze sztuką „O krasnalku i kolorowych kulkach”.
Teatr Lalek „Cuda i dziwy” ze Szkoły Podstaw owej nr 2 z Now ego ze sztuką pt. „Jak krasnoludki ratowały
Karolinkę”.
Po obejrzeniu przedstawień uczestniczący w Biesiadzie instruktorzy uczestniczy li w warsztatach dotyczących
organizacji i techniki domow ego teatru lalek oraz obejrzeli video-reportaż XXXIX Ogólnopolskich Spotkań
Lalkarzy - Pulawy-2007. Spotkanie poprow adził Stefan Gełdon. Warsztaty zakończyły rozmowy o amatorskim
teatrze lalek i jego problemach (w oparciu o doświadczenia uczestników-instruktorówj.
Z okazji jubileuszowej XV Biesiady Lalkarskiej zorganizowano też wystawy okolicznościowe:
Wystawę periodyków „Miłośnik Teatru Lalek” wydawanego w spólnie z WOK w Bydgoszczy,
Wystawę 24 tytułów „Techniki Teatru Lalek” pisanej przez Stefana Geldona (w maszynopisach).
Wystawę „Poradników lalkarza” autorstwa S. Geldona, wydawanych przez WOK w Lublinie,
Wystawę Lalek Teatralnych - ze zbiorów „Baśniowego Świata”.

W grudniu 2007 r. „Baśniowy Świat” przystąpi! do prób korekcyjnych i powtórzeniowy ch, przygotowując się do
zaplanowanych imprez w ramach „Ferii zimowych-2008”.

Stefan Gełdon

II Przegląd Domowych Teatrów Lalek
7 lutego 2008 roku w Centrum Kultury „Zamek w Nowem odbył się II Przegląd
Domowych Teatrów Lalek. Jednym z uzasadnień były tegoroczne ferie zimowe (28.01. 8.02) jako okazja do zagospodarowania wolnego czasu dzieci i młodzieży.
31 stycznia br. w sali teatru lalek zorganizowano warsztaty i konkurs na wykonanie lalki
teatralnej. W zajęciach uczestniczyło 11 dzieci, które tworzyły lalki z butelek i innych
materiałów. Wykonane lalki posłużyły dzieciom do realizacji własnych przedstawień w
domowych teatrzykach. Konsultantem tych działań był instruktor S. Gełdon, który stwierdził,
że dzieci bawiąc się lalką najczęściej improwizują i przedstawiają sceny zaczerpnięte z
własnych przeżyć i wyobrażeń. W takich przedstawieniach widać ogromne emocjonalne
zaangażowanie małych „aktorów. Najczęściej są to spektakle realizowane w dwóch
technikach: kukiełki i pacynki. Właśnie te dwa rodzaje lalek wystąpiły w tegorocznym
Konkursie.
Do II Przeglądu Domowych Teatrów Lalek zgłosiły się dzieci z rodzin: Pliszków,
Ziółkowskich, Bojanowskich, Szczepińskich i Kekenmeistrów wraz z rodzwństwem.
Spośród tych rodzin wyłoniły się trzy zespoły, które zaprezentowały następujące
przedstawienia:
„Jaś i Małgosia” wg Braci Grimm (fragm.) w reż. Agaty Pliszki,
,,Banialuki” Benedykta Hertza w reż. Karoliny Szczepińskiej
(wystąpiła jako solistka teatru lalek),
„Jacek i Agatka” Wandy Chotomskiej w reż. Magdaleny Kekenmeister.

Centrum Kultury „Zamek” zapewnił potrzebne warunki sceniczne łącznie z wypożyczeniem
dekoracji. Zaproponował też konsultacje w czasie prób.
II Przegląd Domowych Teatrów Lalek zakończył się 7 lutego br. otwartą prezentacją
przedstawień. Powołane przez organizatorów jury w składzie: Andrzej Gappa, Stefan Gełdon
i Marek Śliwa - dokonało oceny obejrzanych spektakli. Jury po obejrzeniu wszystkich
przedstawień i stwierdzeniu ich zgodności z regulaminem przyznało każdemu zespołowi
dyplomy, nagrody książkowe i słodkie upominki.
Do udziału w XVI Biesiadzie Lalkarskiej nominowany został Domowy Teatr Lalek
Rodziny Szczepińskich z przedstawieniem „Banialuki” w wykonaniu solistki Karoliny
Szczepińskiej, a do udziału w Wojewódzkich Konfrontacjach Teatrów Lalkowych zaproszono
Domowy Teatr Lalek Rodziny Kekenmeister z przedstawieniem pt. „Jacek i Agatka” w
wykonaniu sióstr Magdaleny i Natalii.
Przeprowadzone z publicznością rozmowy utwierdziły organizatorów w przekonaniu, że
warto kontynuować Przegląd Domowych Teatrów Lalek!
Stefan Gełdon (-)
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Rys.58.

Odpowiednio obszerny kostium lalki trzeba usztywnić drutem, tak ba sprawiał wrażenie

pełnej postaci. Opisane kukły są animowane bezpośrednio przez lalkarza. Gdyby sce

nariusz przewidywał oddalenie się animatora-solisty od lalki, wtedy trzeba przygoto
wać dla kukły szeroką i stabilną podstawę, która uchroni lalkę od'wywrócenia się.

Takie zabezpieczenie pozwoli animatorowi

odejść od lalki, by po chwili do niej

wrócić i kontynuować założony scenariusz
(prowadzić dialog, tańczyć itp). Omawianą

podstawę należy usadowić na obrotowych
kółkach (patrz Rys.61). wtedy lalkarz -

animator przy pomocy np. sznurka może

prowadzić lalkę z pewnej odległości, bądź
przyciągnąć ją do siebie.
Istni®Ja możliwość zmechanizowania dużych
kukieł, co pozwoli na wzbogacenie występów

lalkarza-solisty grającego takimi lalkami.

Rys.61.
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Lalkarz - solista na tle dekoracji teatralnej

Fot, 56. Państwowy Teatr Lalek "Baj”
Hanna Januszewska - "Jaworowi ludzie"
na zdjęciu ZenonCzarnocki i lalki.
Foto Fr.Myszkowski

Fot.57.
Rumuński lalkarz-solista gra oburącz
pacynkami, sztuka "Sinziana i Papelea"

Przykładem ilustrującym występy lalkarza-solisty na tle dekoracji są wyżej pokazane
zdjęcia.Z.Czarnocki (Fot.56) grał kukiełkami również na widocznym półparawanie.

Solista i duże lalki
Ciekawą propozycją dla lalkarza-solisty jest wykorzystanie w jego programach

dużych kukieł, które swoją wysokością dorównują wzrostowi dorosłego człowieka,
patrz rysunki 58 i 59. Takie lalki mogą występować w otwartej przestrzeni,dużej
sali, albo na scenie zagospodarowanej dekoracjami i rekwizytami.
Animując duże lalki lalkarz-solista może występować w masce lub bez maski, może

wystąpić w dwóch (rys.5B), albo trzech (Rys.59) postaciach jednocześnie.

Jeżeli

w założonym programie poszczególne lalki mówią, solista musi (powinien) umieć

zmieniać głos.
Przystępując do konstrukcji dużej kukły, proponuję jej budowę oprzeć na kiju,

jak to pokazałem na rysunku 60. Na kiju umocowana jest głowa lalki. Tuż pod głową
wmontowana jest poprzeczka (najlepiej z grubego drutu), na której zawiesza się ubiór
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Fot.53.

Fot.54.

Teatr lalek na rowerze
I IWUlWIlf
Marek Weszkiel u Biuletynie Teatr Lalek nr. 3.(n)l985r. opisuje jednoosobowy

teatr na rowerze: "...Oean-Charles Lemoine z Angers prowadzi od I978r. oryginalny

teatr na rowerze (Le Uelo Theatre). Wynalazł
stary rower z małym przednim kółkiem, na którym
umocował bagażnik z czarną skrzynką, (Ryg.55).
Młody dystyngowany człowiek, w surducie

i meloniku, zajeżdża na rowerze, ustawia go
na podpórce wyciąganej spod bagażnika i nic
nie mówiąc rozkłada swój teatrzyk. I właściwie

od tego momentu rozpoczyna się spektakl, zaty
tułowany "Rybak". Wszystkie ruchy Lemoinea są
Rys,55,

teatralne. Wyjmuje Z®,skrzynki metalowe rurki,

montuje je, przedłuża, od góry przykrywa sufitem, całą konstrukcję osłania czarnym
materiałem i już skrzynka na rowerowym bagażniku przekształci się w miniaturową

scenkę lalkarską. Animator zajmuje miejsce na siodełku umocowanym na ramie roweru.
Scenka wyposażona jest w oświetlenie, które umożliwia występy także późnym wieczorem.
Na parawanie siedzi rybak z wędką, żyłka spada na chodnik, do słoika z wodą, w którym

pływa plastykowa rybka. ...W innym przedstawieniu do roweru doczepiony jest wózek

na kółkach, na którym ustawiono dom z dykty, z oszklonymi oknami, drzwiami, balkonem.
Tylna ścianka domu zasłonięta jest kurtyną. Spektakl opowiada o przygodach krokodyla.

Najciekawsza jest sama konstrukcja scenki. Lemoine, ubrany na zielono, w płetwach
i z maską krokodyla, przejeżdża przez miasto, a tłumek gapiów podąża za ni!”, do

miejsca, które lalkarzowi wyda się odpowiednie do grania..."
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i wisząca na brzuchu była jednocześnie sceną i zapleczem teatru Faramuszka. Patrząc

z boku dostrzegało się,

że Aleksandrowicz podtrzymuje skrzynkę rękami, było to

złudzenie, ponieważ ręce były sztuczne. Prawdziwe ręce animatora były niezbędne do

poruszania pacynkami "grającymi" wewnątrz skrzynki. Bliższe pojęcie o wyglądzie
Faramuszki, daje lalka będąca w zbiorach Działu Widowisk

Lalkowych Muzeum Etnograficznego w Łodzi. Lalka pokazana
obok (Fot.51) jest repliką jednoosobowego teatru Faramuszka,
ewentualnie jest to postać prologa lub narratora tego teatru,
świadczy o tym wyjątkowa zgodność wyglądów zewnętrznych

i dosyć problematyczna ruchliwość lalki. Jest to postać

o wysokości 50 cm, o głowie, dłoniach i stopach wykonanych
z malowanego papier ma’chez. Twarz karykaturalna, o wydatnym

nosie, zielona, podmalowana miejscami złotą farbą, na głowie
wysoki kapelusz w kolorze czarnym, spod którego widoczne są
równo obcięte włosy z włókien lnianych, twarz dodatkowo
ozdabiają długie i cienkie wąsy z lnu. Ubranie z szaro-gra-

natowego materiału w drobną jodełkę, buty zielone o niena
turalnie wydłużonych nosach i granatowa peleryna z czerwoną

Fot.51.

podszewką dopełniają stroju. Postać trzyma w dłoniach przed
sobą zieloną skrzyneczkę (patrz Fot.52), ze złotym
malowidłem na frontowej ścianie* Skrzynka jest od spodu

podparta nogą z kijka, na wzór ręcznych katarynek.
Górna ściena skrzynki otwierała się jak wieko tworząc

pole gry dla pacynek. Ulanowski przestrzegał wszystkich
kanonów gry kukiełkowej. Oryginalna jest to, że łokieć
gracze wspiera się o podpórkę, nie każę mu trzymać rąk
wyciągniętych do góry, jak to robią teatry niemiecki,

czeski, czy francuski, a gracza kryje za cienką zasłonką

Oszczędza sił grającemu, a zarazem czyni jego głos

donioślejszym. To jest nie tylko nowatorstwo, ale
i postęp.

Ulanowski był nie tylko twórcą i pomysłodawcą teatru,

ale wraz z żoną reżyserował i opracowywał plastycznie
przedstawienia. Lalki dla Faramuszki szyła Oenina PetryPrzybylska."

Autentyczną katarynką posługuje się lalkarz widoczny
Fot.52.

animuje marionetkę sycylijską.

na zdjęciu 53. Prawą ręką obraca korbą katarynki, a lew;
Innym rodzajem - już nie skrzynki - ale podstawki na

kiju (patrz Fot.54) zaprezentował na XVIII Festiwalu Sztuki Lalkarskiej w Bielsku-Białe
węgierski lalkarz-solista Andreas Lena'rt. Gra przede wszystkim na ulicy. Sam tworzy
lalki i stosując różne techniki

zabawia publiczność, przy pomocy małych lalek.

Wojewódzkie Konfrontacje Teatrów Lalkowych „Pacynka”
PROTOKÓŁ. JURY
Wojewódzkie Konfrontacje Teatrów Lalkowych „Pacynka” odbyły się 6 marca 2008 r. w
Soleckim Domu Kultury w Solcu Kujawskim i zgromadziły 12 dziecięcych i
młodzieżowych teatrów lalkowych działających w województwie kujawsko-pomorskim.
Wystąpiły:
„Michałki” z Witkowa, „Fantazja”, „Maska”, Teatr „Na Żywo” z Nowej Wsi Wielkiej,
„Chimera” z Osia , „Tęcza” z Obkasu, „Teatrzyk Lalek „Miszmasz” z Grudziądza, Teatr
Lalek i Cieni „Imagilandia” z Torunia, Teatr Lalek i Cieni ,£aśniowy Świat” z Nowego
n/Wisłą, „Skrzaty” z Gostycyna, z Pruszcza k/Tucholi oraz dwa Domowe Teatry Lalek:
Rodziny Kekenmeistrów i Rodziny Rychlewiczów.
Nie dojechały zgłoszone wcześniej dwa zespoły: „Łapy” z Kamienia Kraj, oraz „Watowe
Ludki” z Pruszcza k / Tucholi.
XIV edycja „Pacynki” skupiła 165 wykonawców i towarzyszących im instruktorów i
nauczycieli
Jury „Pacynki” obradowało w składzie:
Teresa Stępień-Nowicka - aktorka (Teatr Dramatyczny im.Wilama Horzycy w Toruniu),
Izabela Gordon-Sieńko - aktorka (Teatr „Baj Pomorski” w Toruniu),
Bożena Januszewska - artysta plastyk (Wojewódzki Ośrodek Kultury
w Bydgoszczy),
Wiesław Kowalski - aktor (Bydgoszcz) - przewodniczący JURY.
Jury, po obejrzeniu wszystkich prezentacji przyznało następujące wyróżnienia i nagrody:
NAGRODY INDYWIDUALNE „za najlepsze kreacje aktorskie” Joannie Chełmowskiej - Teatrzyk Lalek „Miszmasz” z Grudziądza
Marcie Mueller Mikołajowi Niecko Ewelinie Kołtackiej Marii Drozdowskiej Joannie Bielawskiej Katarzynie Wruk
Piotrowi Kossakowskiemu - Teatr Lalek i Cieni „Imagilandia”
Agacie Piaseckiej - Teatr „Michałki” z Witkowa
Maciejowi Lewandowskiemu - Teatr „Fantazja” z Nowej Wsi
Wielkiej
11. Filipowi Kaniastemu - Teatr „Fantazja” z Nowej Wsi Wielkiej
12. Magdalenie Kekenmeister - Teatr Lalek i Cieni „Baśniowy
Świat” z Nowego n/Wisłą
13. Natalii Kekenmeister - Domowy Teatr Lalek Rodziny
Kekenmeister z Nowego.
• NAGRODĘ BURMISTRZA SOLCA KUJAWSKIEGO (nagroda finansowa w wys. 300
zł.) przyznano - Teatrowi Lalek i Cieni „Imagilandia” z Torunia „ za czystość formy,
scenariusz i scenografię spektaklu pt. Odkrycie planety Gnomalia” (nagrodę odebrała
instruktor zespołu p. Teresa Lassota).
• NAGRODĘ STAROSTY BYDGOSKIEGO (p Kazimierz Krasowskiego) - album
„Skarby Kujaw i Pomorza” otrzymał Domowy Teatr Lalek Rodziny Rychlewiczów z Nowego (Agata i Katarzyna
Rychlewiczówny). Nagrodę wręczył w imieniu Starosty - p. Krzysztof Czarczyński.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

•

NAGRODĘ ufundowaną przez p. Poseł Teresę Piotrowską (wyjazd
zespołu do teatru
na wybrany spektakl) otrzymał Teatrzyk Lalek „Miszmasz” z Grudziądza „za ciekawe
rozwiązania animacyjno - inscenizacyjne spektaklu pt. ”Konik Garbusek”.

•

NAGRODĘ GŁÓWNĄ DNIA ufundowaną przez Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka

Kultury w Bydgoszczy (nagroda finansowa w wys. 700 zł.) otrzymał - Teatr Lalek i Cieni
„Baśniowy Świat” z Nowego „za czystość przekazu formy teatru lalkowego”. Nagrodę
odebrał instruktor p. Stefan Giełdon.
Jury przyznało też Nagrodę Instruktorską (książki podarowane przez Dyrektora Soleckiego
Centrum Kultury) - dla p. Bernadety Kiedrowicz z Teatru „Tęcza” z Obkasu „za
poszukiwanie nowych treści w utworach scenicznych dla dzieci”.
Upominki dla zespołów ( słodycze, dyplomy, znaczki okolicznościowe, pamiątkowe zdjęcia )
uczestnicy otrzymali dzięki wspólnym staraniom Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w
Bydgoszczy i Soleckiego Centrum Kultury w Solcu Kujawskim. Wszyscy też zaproszeni
zostali na obiad i ciasto, a dla dzieci i młodzieży przygotowano imprezę towarzyszącąwystępy zespołów działających przy SCK.
Prezentacjom konkursowym towarzyszyło Forum Dyskusyjne dla instruktorów - omówienie
obejrzanych prezentacji z jurorami.
W czasie trwania „Pacynki” odbyło się także kolejne spotkanie Klubu Instruktora Lalkarza,
które poprowadził p. Stefan Giełdon - nestor sztuki lalkowej w naszym regionie.
Serdeczne podziękowania Jury składa w imieniu wszystkich wykonawców i swoim własnym
Dyrekcji i Pracownikom Soleckiego Centrum Kultury oraz seniorom z zespołu „Solecczanie”
za okazaną gościnność i sympatyczną atmosferę „Pacynki” 2008!

Solec Kujawski, 6 marca 2008r.

Koza rogaty

Teatr Lalek i Cieni
“Imagilandia”
z Torunia

Wojewódzkie Konfrontacje Teatrów Lalkowych

„Pacynka,,
6 marca 2008 r.

Solec Kujawski
PROGRAM

Do godz. 9,00 - przyjazd zespołów do Soleckiego Centrum Kultury

10,00 - 13,00 PREZENTACJE KONKURSOWE

Teatr „ Michałki „
Świetlica Wiejska
w Witkow ie

Bajka o szczęściu”
scen. Izabela Degórska
reż. Danuta Salasińska

Teatr „ Fantazja ”
Szkoła Podstawowa
w Nowej Wsi Wielkiej

„ Wiersze Jana Brzechwy „
wg wierszy’ J. Brzechwy
scen, i reż. Anna Kwiatkowska

Teatr „ Chimera „
Gminny Ośrodek Kultury
w Osiu

„ Dla każdego coś miłego „
/parodia lektur szkolnych/
scen. Joanna Mencel-Gwizdoła
Anna Szymczak. Anna Osicka
reż. Anna Osicka

Teatr Lalek i Cieni
„ Imagilandia”
Zespól Szkól Nr 8
w Toruniu

„Odkry cie planety' Gnomalia”
Autor: Umberto Eco
scen, i reż. Teresa Lassota
scenogr.T.Lassota.B.Lassota i zespól

Teatr „ Łapy „
Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury
w Kamieniu Krajeńskim

„ Paluszek „
Autorzy: Vaclav Koubek.
Kareł Vostarka
scen. Jerzy Rochowiak
reż. Aleksandra Szmaglińska

Teatrzyk Lalek ..Miszmasz”
Centrum Kultury Teatr
w Grudziądzu

„ Konik Garbusek „
Autor: Piotr Jerszow
scen, i reż. Renata Boguska

13.00 - 14,00 Forum Dyskusyjne dla instruktorów
(omówienie prezentacji z jurorami)

14,00 - 17,00 PREZENTACJE KONKURSOWE c.d.

Teatr Lalek i Cieni
„ Baśniowy Świat „
Centrum Kultury „Zamek”
w Nowem n/Wisłą

,, Dw ie bajki o kozie”

Teatr „ Maska „
Gminny Ośrodek Kultury
w Nowej Wsi Wielkiej

„ Urodziny księżniczki „
wg baśni braci Grimm. Andersena
i innych
scen. Barbara Rogalska.Malgorzata
Lisiecka
reż. Małgorzata Lisiecka

Teatr Lalek „ Skrzaty „
Gminna Biblioteka Publiczna
w Gostycynie

„ Ja. Narcyz.,
Autor: Wanda Markowska
scen. Agnieszka Borodejuk
reż. Klaudia Kwasigroch

Teatr „ Tęcza „
Świetlica Wiejska
w Obkasie

„ Baśń o prawach dziecka .,
scen. Małgorzata Wielgosz
scenogr. i reż. Bernadeta Kiedrow icz

(„ O kozie rogaty' „
i „Kózka i wilk” )
Autorzy : Bernard Janowicz i Maria
Kownacka
Adaptacja dla teatru lalek: Stefan
Giełdon
reż. S.Gieldon
scen, zespól pod kier, instruktora

Domowy Teatr Lalek
Rodziny Kekenmeister
Nowe n/Wisłą

„ Jacek i Agatka „
Autor: Wanda Chotomska
reż. Magdalena Kekenmeister

Domowy Teatr Lalek
Rodziny Rychlewiczów
Nowe n/Wislą

„ O krasnoludku i kolorowych
kulkach.,
Autor: Maria Kownacka
scen. Agata Rychlewicz

Teatr „ Na Żywo „
Gimnazjum imJ.Kochanowskiego
w Nowej Wsi Wielkiej

,, Jak to wiosny szukano „
scen, i reż. Małgorzata SzydełkoŁyczkowska

Teatr „ Watowe Ludki „
Gminna Biblioteka Publiczna
w Gosty cynie-filia w Pruszczu

.. Wszystkie smoki o tym wiedzą..
scen. Izabela Degórska
reż. Ewa Grzeca

17,00 - Forum Dyskusyjne dla instruktorów c.d.
17,30 - Impreza towarzysząca dla dzieci i słodki poczęstunek
18,00 - Narada JURY / Spotkanie Klubu Lalkarza

ok. 19,00 - OGŁOSZENIE WERDYKTU JURY, WRĘCZENIE
NAGRÓD, ZAKOŃCZENIE KONFRONTACJI

Kukiełki, pacyn ki, maski
Jerzy Rochowiak
(Przedruk z Biuletynu Informacji Kulturalnej WOAK w Toruniu - Nr 4: kwiecień/2008)
Podczas
Wojewódzkich
Konfrontacji
Teatrów
Lalkowych
„Pacynka”
zorganizowanych
przez
Wojewódzki Ośrodek Kultury’ w Bydgoszczy oraz
Soleckie Centrum Kultury w Solcu Kujawskim 6
marca
na soleckiej scenie wystąpiły dziecięce i
młodzieżowe teatry lalek, które zaprezentowały
spektakle zrealizowane w technikach kukiełek,
pacynek, masek, często z udziałem aktora w tzw.
żywym planie.
Przegląd rozpoczął zespół, który jak powiedziała
Barbara Sobotka - od początku uczestniczy w
„Pacynce”: „Michałki” ze Świetlicy Wiejskiej w
Witkowie. Grupa pokazała uroczą „Bajkę o szczęściu”
Izabelli Degórskiej w reżyserii Danuty Sałasińskiej.
Spektakl był grany w dwóch planach: masek i
kukiełek. Dekoracjami były parawan i zastawki, na
których młodzi artyści namalowali wiejskie obejście.
Aczkolwiek surowe, wręcz siermiężne, widowisko
ujmowało i prostotą i niebłahym przesłaniem. Dziadek
za przedmioty mające go uszczęśliwić sprzedał
Handlarzowi Myszkę, Kogucika i Świnkę, odnajduje
zwierzaki w wędrownym cyrku. Wzruszony ich
przyjaźnią Klaun, oddaje je Dziadkowi. One zaś dają
śliczny popis cyrkowej sztuki. „Bajka o szczęściu”
okazała się przypowieścią o wartości i znaczeniu
przyjaźni.
Teatr „Maska” z Gminnego Ośrodka Kultury w
Nowej Wsi Wielkiej pokazał „Urodziny Księżniczki”
w reżyserii Małgorzaty Lisieckiej. Scenki lalkowe
pojawiły się jako domowy teatr, którego od
zamożnych, zapracowanych rodziców zażyczyła sobie
na urodziny nieco zblazowana córka. Lalkowe scenki wg Andersena, Grimmów, Pierre'a Gripari- miały'
aspekt wychowawczy: dziewczynka odkryła, co w
życiu ważne...
Teatr „Fantazja” ze Szkoły Podstawowej w Nowej
Wsi
Wielkiej
pomysłowo
zainscenizował.
z
wykorzystaniem przedmiotów i lalek, wiersze Jana
Brzechwy. W tym przedstawieniu w reżyserii Anny
Kwiatkowskiej było nie tylko dużo niebanalnych
pomysłów, ale i sporo autentycznej zabawy.
Teatr „Chimera" z Gminnego Ośrodka Kultury w
Osiu wystawił w reżyserii Anny Osickiej parodię lektur
szkolnych opatrzoną tytułem „Dla każdego coś
miłego”. Utwory' z odległych epok zderzały się z
atrybutami
współczesności
nadając
widowisku
charakter lalkowego kabaretu.
Sceny
i
sytuacje
z
popularnych
baśni,.Kopciuszka"."Księżniczki na ziarnku grochu”,
„Czerwonego Kapturka”-zostały wkomponowane we
współczesne sytuacje z udziałem obrońców praw
dziecka w kukiełkowej „Baśni o prawach dziecka”

Teatru „Tęcza” ze Świetlicy Wiejskiej w Obkasie wg
tekstu Beaty Wielgosz w reżyserii Bernadety
Kiedrowicz.
Teatr „Na żywo” z Gimnazjum im. J.
Kochanowskiego
w
Nowej
Wsi
Wielkiej
zaprezentował wesołą opowieść z dydaktycznymi
wskazaniami „Jak to wiosny szukano” wg tekstu i w
reżyserii Małgorzaty Szydelko-Łyczkowskiej. Pośród
bajkowych postaci, które tu wystąpiły, najważniejsza
okazała się Złota Rybka; dzięki mej przybędzie wiosna.
W
podobnej
konwencji
było
utrzymane
przedstawienie Teatru Lalek „Skrzaty” z Biblioteki w
Gostycynie „Ja, Narcyz” wg Anny Markowskiej w
reżyserii Agnieszki Borodejuk. Mit o Narcyzie został
przeniesiony z antyku we współczesność.
Teatrzyk Lalek „Miszmasz” z Centrum Kultury
Teatr w Grudziądzu pokazał „Konika Garbuska" Piotra
Jerszowa w reżyserii Renaty Boguskiej. To
przedstawienie było omawiane w pierwszym
tegorocznym numerze Biuletynu.
Na tegorocznej „Pacynce” wy stąpiły dw a kameralne
domowe teatry' lalek z Nowego, które zainicjowały
działalność z inspiracji i przy warsztatowym wsparciu
niestrudzonego propagatora sztuki lalkowej w naszym
regionie - Stefana Geldona. Teatr rodziny
Kekenmeister pokazał „Jacka i Agatkę” Wandy’
Chotomskiej w reżyserii Magdaleny Kekenmeister.
Popularna niegdy ś dobranocka z sentymentem została
przyjęta przez tych widzów, którzy ją pamiętają z
telewizyjnego ekranu i z rozbawieniem przez tych,
którzy pacyneczki z główki temsowej piłki na palcu i
zgrzebnego kostiumu widzieli po raz pierwszy. Teatr
rodziny
Rychlewiczów
pokazał
sympatyczną
kukiełkową bajkę „O krasnoludku i kolorowych
kulkach” Marii Kownackiej w reżyserii Agaty'
Rychlewicz.
Teatr Lalek i Cieni „Imagilandia” z Zespołu Szkól nr
8 w Toruniu zaprezentował bogate inscenizacyjnie,
dopracowane i wysmakowane, zwłaszcz plastycznie,
przedstawienie „Odkrycie planety Gnomalia” wg
Umberto Eco, w reżyserii Teresy Lassoty. Tę
ekologiczną przypowieść o złudzeniu jakim jest
przekonanie o wspaniałości ziemskiej cywilizacji, grali
aktorzy w czerni animujący ciekawie pomyślane lalkitworzyly je na przy kład z głowy luźno zwisające szaty.
Istotną rolę pełniły tu kolorystyka, zmany świateł.
Dwie jednoaktówłd-kociewską. napisaną gwarą „O
kozie rogaty” oraz napisaną literacką polszczyzną
„Wilk i kózka”-wg Bernarda Janowicza i Marii
Kownackiej w reżyserii Stefana Geldona pokazał Teatr
Lalek i Cieni „Baśniowy Świat” z Centrum Kultury'
„Zamek” w Nowem. Wykonawcy dali popis animacji

kukiełki. Spektakl urzekał czystością, szlachetnością teatralnej materii.
Te dwa ostatnie przedstawienia, zrealizowane w różnych konwencjach teatralnych, można uznać za wzorce
amatorskiego teatru lalkowego. Pamiętana ze wspaniałych spektakli w technice teatru cieni toruńska
„Imagilandia” tym razem pokazała przedstawienie, o którym można powiedzieć, że powstało w wyniku
poszukiwań formy teatralnej adekwatnej dla utworu, który zaciekawił zespół. Z kolei „Baśniowy Świat” z
Nowego rozwinął sceniczne możliwości, jakie mają w sobie kukiełki. Twórcy tych dw u przedstawień zadbali o
kompozycję scenicznej przestrzeni, o ruch sceniczny, interpretację ról. Unikając żywiołowości, nie zatracili
spontaniczności młodych aktorów.
Oprócz uczestników' „Pacynki” i obserwatorów przedstawienia oglądało i omawiało z reżyserami jury:
Bożena Januszewska, Izabela Gordon-Sieńko, Teresa Stępieri-Nowicka i Wiesław Kowalski. Nagrodę Dnia jury
przyznało spektaklom „O kozie rogaty” oraz „Wilk i kózka” w reżyserii Stefana Gełdona.

40 OGÓLNOPOLSKIE PUŁAWSKIE SPOTKANIA LALKARZY
29 maja - 01 czerwca 2008 r.
29,05 - czwartek
Godz. 15 - UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE PUŁAWSKICH SPOTKAŃ LALKARZY - sala widowiskowa
Godz 15.30 - 17.15 - przegląd wybranych widowisk
- Teatr „Zmyślony” - Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice" w Lublinie
Beldrich Sveton „Smok w Nieswarowie" I20 min/
Scenariusz Alina Stanowska,
Plastyka, reżyseria Iwona Niedzielska
Muzyka Zbigniew Ryss

- Teatr Lalkowy „Bajduś’ Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku
,0 psotnym Straszydlaczku" Z35 min/
Scenariusz Ela Zemek
Plastyka wg .projektu M. Kochanowicza - Maria i Jerzy Mach
Muzyka F. Wasikcwski, gra:. Konrad Oniszczuk

- Teatr „Prestidigitator” - XI Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego
w Białymstoku
Jan Potocki „Parady" /3Q min/
Oprać, muzyczne Adam Neczyperowicz
Scenariusz .plastyka, reżyseria Urszula Chomik
Godz 17.30 - Puławska Galeria Sztuki
Otwarcie wystaw :Lalki Rajmunda Strzeleckiego, 30 lat Teatru Ognia i Papieru

30.05 - piątek
Godz. 9 - 12.15 - Przegląd wybranych widowisk - sala widowiskowa

- Teatralny Bzik” Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowicach
Alan Alexander Milne „Wyprawa na biegun północny” /30 min /
Tłumaczenie: Irena Tuwim
Scenariusz, plastyka ,oprać, muzyczne, reżyseria: Ewa Sikora
- Teatr „Igraszka" - Klub Osiedlowy GAJ w Białymstoku
Ojo joj ICo to będzie’7 35 min/
Scenariusz autorski
Plastyka: Agnieszka Marchei i Anna Bayer
Opracowanie muz: Agnieszka Marchei i Anna Bayer
Reżyseria: Agnieszka Marchei, Anna Bayer

- Grupa Teatralna „Bez Nazwy” - Centrum Katolickie im Jana Pawła II w Łomży
„Wszystkie Smoki o tym wiedzą” /35 min/
Plastyka Teresa Adamowska, Witold Chiliński
Muzyka Bogdan Szczepański
.Reżyseria Bogumiła Wierzchowska - Gosk.
- Teatr Lalek i Cieni „Imagilandia” - Zespół Szkół nr 8 w Toruniu
Umberto Ecco „ Odkrycie planety Gnomalia” / 25 min/
Scenariusz Teresa Lassota
Scenografia; T. Lassota, B. Lasecka
Oprać. Muzyczne Jacek Bewszczyński

- Filipka i czarownica” /40 min/ Tamara Tevasjan Brześć (Białoruś)
Godz. 15.30 skwer przy POK „DomChemika"

- Warsztaty Terapii Zajęciowej TEATROTERAPIA przy Teatrze im. J. Osterwy w Lublinie
„Dell arte dla...”/40min/
Scenariusz i reżyseria Maria Pielrusza - Budzyńska.

Godz. 16.30 sala widowiskowa ,'cd. przeglądu wybranych widowisk.'

- Grupa Teatralna ..Gwiżdże” - Słupski Ośrodek Kultury w Słupsku
„Dalang" 30 min.
Scenariusz Katarzyna Sygitowicz - Sierosławska
Plastyka Zespół pod kierunkiem instruktorów
Oprać muz. Maciej Sierosławski
Reżyseria Katarzyna Sygitowicz - Sierosławska
- Grupa Teatralna „Lal karze" - Zespól Szkól Podstawowe - Gimnazjalnych w Spytkowicach
William M .Thackeray, przekład Zofia Rogoszówna „Pierścień i róża” / 30 min/
Adaptacja Tadeusz Pajdała, scenariusz Anna i Jacek Krakowiakowie
Plastyka Anna I Jacek Krakowiakowie
Muzyka Bogdan Szczepański
Reżyseria Anna i Jacek Krakowiakowie
- Zespół Animacji i Przedmiotu „Ef” - Miejski Dom Kultury Bielsko Biała - Dom Kultury
w Hałcnowie
„Zabawy z wyobraźnią"! 25 min/
Scenariusz Zespół
Plastyka Iwona Greczka
Muzyka Krystyna Filipiak
Reżyseria Krystyna Małecka

Godz. 19.45 sal widowiskowa

- Oriando" /30 min/
Pomysł i wykonanie - Agnieszka Baranowska - Akademia Teatralna .Białystok

31.05 - sobota
Godz.17 - sala widowiskowa Z OKAZJ/ pNM DZ/ECKA
Teatr Lalek Muchomor - POK „Dorn Chemika’’
Beldrich Sveton .Smok w Nieswarowie”
Scenariusz: Alina Stanowska
Plastyka Grażyna Idzik
Opracowanie muz. Zbigniew Jonak
Reżyseria Grażyna Idzik

Godz.19.15 - sala widowiskowa
Z PÓŁKI PANA STEFANA -„Lalki Heńka Boerwikla”- pokaz filmów
Godz.21 - sala widowiskowa
Władimir Zakharow - lalkarz solista z Tomska (Rosja)

01.06 - niedziela
Godz. 11 - sala widowiskowa
NA DO WIDZENIA; TEATR UNIA NIEMOŻLIWY
Powtórka z „Wesela" wg St. Wyspiańskiego
monodram w wykonaniu Macieja Dużyńskiego
adaptacja: Krystyna Żuchowicz, Marek b. Chodaczyński
inscenizacja i reżyseria: Marek b. Chodaczyński
muzyka: Bogdan Edmund Szczepański
scenografia: Grzegorz Duriik

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE 40 OGÓLNOPOLSKICH PUŁAWSKICH SPOTKAŃ LALKARZY

Grupie Teatralnej „Lalkarze” z Zespołu Szkół

Rada Konsultantów w składzie:

Alina Stanowska - Przewodnicząca, Liliana
Wuczkowska - Petri, Renata Siedlaczek - Sekretarz,
Grzegorz Kwieciński, Marek Kotkowski, Krzysztof
Rau, Zbigniew Ryss
po obejrzeniu w dniach 29 i 30 maja br. trzynastu
wybranych do Przeglądu widowisk postanowiła
podziękować:
z Dzielnicowego Domu
Kultury „Bronowice” w Lublinie, za sprawną
realizację z debiutującym zespołem widowiska pt.
„Smok w Nieswarowie”;
Teatrowi Lalkowemu „Bajduś” z Miejskiego
Centrum Kultury w Leżajsku, za urodę plastyczną
lalek;
Teatrowi
„Prestidigitator”
z
XI
Liceum
Ogólnokształcącego
im.
Rotmistrza
Witolda
Pileckiego w Białymstoku, za oryginalne lalki oraz
perfekcyjną realizację spektaklu w konwencji teatru
delPartept. „Parady”;
„Studenckiemu Teatrowi Cieni” z Akademii
Teatralnej im. Al. Zelwerowicza w Warszawie
Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku, za
twórczą interpretację tematów chaplinowskich w
konwencji teatru cieni;
„Teatralnemu Bzikowi” z Gminnego Ośrodka
Kultury
w
Pawłowicach
za
sprawne
przeprowadzenie
narracji
teatralnej
w
przedstawieniu p.t. „Wyprawa na Biegun Północny”
na podstawie Alana Aleksandra Milne „Kubuś
Puchatek”;
Teatrowi „Igraszka” z Klubu Osiedlowego Gaj w
Białymstoku, za autorski scenariusz do widowiska
„Ojo joj! Co to będzie?”;
Grupie Teatralnej „Bez nazwy” z Centrum
Katolickiego im. Jana Pawła II w Łomży, za
spójność środków wyrazu artystycznego w
widowisku p.t. „Wszystkie Smoki o tym wiedzą” z
podkreśleniem walorów muzycznych i plastycznych;
Teatrowi Lalek i Cieni „Imagilandia” z Zespołu
Szkół nr 8 w Toruniu, za edukację ekologiczną
poprzez działania teatralne w widowisku pt.
„Odkrycie planety Gnomalia”;
Teatrowi

„Zmyślony”

Warsztatom Terapii Zajęciowej „Teatroterapia ”

przy Teatrze im. Juliusza Osterwy w Lublinie, za
różnorodność etiud teatralnych w widowisku
plenerowym pt. „Dell’ arte dla... „;
Grupie Teatralnej „Gwiżdże” ze Słupskiego
Ośrodka Kultury w Słupsku, za sięgnięcie po tematy
z
kultury
dalekowschodniej
i
sprawność
warsztatową zespołu w widowisku pt. „Dalang”;

Podstawowo - Gimnazjalnych w Spytkowicach za,
aranżację przestrzeni teatralnej, reżyserię i dynamikę
w spektaklu "Pierścień i róża”;
Zespołowi Animacji i Przedmiotu „eF” z
Miejskiego Domu Kultury - Dom Kultury Hałcnów
w Bielsku Białej, za autorską realizację widowiska
pt. „Zabawy z wyobraźnią” w konwencji czarnego
teatru;
Agnieszce Baranowskiej z Akademii Teatralnej im.
Al. Zelwerowicza w Warszawie Wydziału Sztuki
Lalkarskiej
w Białymstoku, za brawurowe
wykonanie autorskiego spektaklu pt. „Orlando”;
Wszystkie zespoły występujące w Przeglądzie
Spotkań otrzymują nagrody finansowe w wysokości
1500 zł (brutto) każdy ufundowane przez Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Prezydenta
Miasta Puławy.
Ponadto Rada Konsultantów przyznaj e:
Nagrodę im. Lidii Rybotyckiej - Grażynie Idzik

instruktorowi Teatru Lalek „Muchomor” z
Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika”,
Nagrodę Lubelskiego Kuratora Oświaty w postaci
aparatu cyfrowego Olympus
Grupie Teatralnej
„Lalkarze” ze Spytkowic.

Zauważając
szereg
imprez
towarzyszących
tegorocznej edycji Spotkań Rada Konsultantów
dziękuje:
Teatrowi Lalek „Muchomor” z Puławskiego
Ośrodka Kultury „Dom Chemika”, za wzbogacenie
programu XL Ogólnopolskich Puławskich Spotkań
Lalkarzy widowiskiem pt. „Smok w Nieswarowie”;
Władimirowi Zakharowowi z Tomska w Rosji,
za uświetnienie spektaklem pt.
„O jeżyku” XL
Ogólnopolskich Puławskich Spotkań Lalkarzy;
Stefanowi Gełdonowi za prezentację ciekawego
programu „Z półki Pana Stefana”.

W podziękowaniu za współudział w tworzeniu
atmosfery XL Ogólnopolskich Puławskich Spotkań
Lalkarzy Rada Konsultantów dziękuje zespołom,
które przyjechały w charakterze obserwatorów, a są
to:
Muzyczny Teatr Młodych „Biała Mandragora” z
Młodzieżowego Domu Kultury w Płocku,
Grupa Działań Teatralnych - Scena Lalki i
Aktora z Młodzieżowego Domu Kultury w

Ostrowie Wielkopolskim,
Teatr „Przy Bibliotece”

z Zespołu Szkół nr 1 w

Siennicy Nadolnej,
Teatr „Dydek” z Gminnego Centrum Kultury w

Siennicy Nadolnej,
Teatr „Świetliczaki” za Szkoły Podstawowej nr 50

w Warszawie.

BO LALECZKI BYŁY NASZE
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Czy wielki sukces pomoże legendarnemu studiu

Oscar przyjedzie do Łodzi
POLSKA Tffiim-nMEŚ
Nr 48 (26. II.). Cena 1,40 zł
r

O tym, że „Piotruś i wilk” dostanie
Oscara, było wiadomo mniej więcej
już od połowy ubiegłego roku, kiedy
film Suzie Templeton otrzymał Grand
Prix w Anency - najbardziej prestiżo
wą nagrodę w świacie filmu animo
wanego. Niemal regułą jest, że każ
dy, kto wygrywa w Anency, dostaje
od Amerykańskiej Akademii Oscara;
Tak przynajmniej było dwadzieścia
pięć lat temu, kiedy Oscara odbierał
w Los Angeles Zbigniew Rybczyński,
twórca wyprodukowanego w Se-Ma-Forze „Tanga”. Za sprawą „Piotrusia
i wilka”, można powiedzieć, że przy
Oscarze Se-ma-fOr „kombinował” już
po raz drugi. Jak zapewnia Zbigniew
Żmudzki, współproducent i dyrektor

dzi wykonano lalki, dekoracje, zdjęcia
i cyfrową obróbkę obrazu.
Światowa premiera „Piotrusia i wil

ka” odbyła się. 23 września 2006 roku
w Royal Albert Hall w Londynie. Tego
dnia muzykę do filmu na żywo grała or
kiestra symfoniczna The Philharmonia
Orchestra pod dyrekcją Marka Ste
phensona. Do polskiej premiery d&
szło 22 kwietnia ubiegłego roku, pod
czas IV Międzynarodowego Festiwalu
Animacji Re-Animacja w Łodzi. Film
wyświetlono w Filharmonii Łódzkiej,
gdzie orkiestra pod batutą Marcina
Wolniewskiego wykonała muzykę Pro
kofiewa.

„Piotruś i willf był już kilkakrotnie
prezentowany z udziałem muzyki na
żywo w wykonaniu najznakomitszych
orkiestr świata, m.ln. w Stanach Zjed
noczonych, Australii, Hongkongu, Por
tugalii, Włoszech, Szwajcarii, na Tajwa
nie, Podczas amerykańskiej premiery
filmu w Mann Institute for Performing
Arts z udziałem Philharmonia Orche
stra w lipcu ubiegłego roku „Piotrusia
i wilka” oklaskiwała ponaddziewięciotysięczna widownia. Film był prezento
wany również w telewizjach w Europie,
Azji i w Ameryce Południowej. (...)

MICHAŁ LENARCIŃSKI

Se-ma-fora, statuetkę pożyczoną od
Templeton zobaczymy w Łodzi.
„Piotruś i wilk” jest ekranizacją bale
tu Sergiusza Prokofiewa. Ten animpwany film lalkowy to największa od
wielu lat koprodukcja w polskiej ani-'
macji. Zdjęcia w wielkich dekoracjach,
wybudowanych w halach w Łódzkim i
Centrum Filmowym i Se-Ma-Fofzę, i
trwały blisko dziewięć mię§ięcy/SpekłakuISmąTniezwykle piękną scenogra
fię zaprojektował Marek Skobecki, któ
ry pracował m,in. przy „Liście Schin
dlera” Stevena Spielberga. Zdjęcia do
filmu wykonali Hugh Gordon i Mikołaj
Jaroszewicz.
'
. J
W szczytowej fazie przy produkcji Spójrzcle w wielkie, błękitne oczy Piotrusia. W rzeczywistości
Fot. So-Ma-For
zaangażowanych było 120 osób, w Ło są nie większe niż łebek od szpilki

teatry lalek
w naszym
regionie
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Teatralne
święto
w Nowem

Stefan Gełdon i dyrektor Andrzej Gappa podczas Biesiady

W sobotę, w Centrum Kultury „Zamek” w No
wem odbyła sięjubileuszowa XV Biesiada Lalkarska zorganizowana przez Stefana Gełdona.
Spotkali się na niej miłośnicy teatru lalkowego.
Na sobotniej Biesiadzie wystąpiły zwy
iesiada Lalkarska to jedna z form
ciężczynie tego konkursu, siostry Agata
kontaktowania się lalkarzy i sym
i Kasia Rychlewicz, które zaprezentowa
patyków teatru lalek. Lalkarze ama
ły publiczności spektakl „O krasnalku i ko
torzy spotykają się, by odnowić swoją przy
lorowych kulkach”. Wyreżyserowała go
godę z lalką teatralną, a tematy Biesiady
Agata Rychlewicz, uczennica pierwszej
są pretekstem do rozmów o sztuce teatru
klasy newskiego gimnazjum. Dziewczy
lalek. Newskie Biesiady Teatralne odby
ny samodzielnie wykonały kukiełki, któ
wają się cyklicznie od 1992 roku, kiedy
re „zagrały” w przedstawieniu.
to Stefan Gełdon założył Teatr Lalek i Cie
ni „Baśniowy Świat”.
Podczas części warsztatowej instruk
torzy obejrzeli wideoreportaż „XXXIX
W sobotnim spotkaniu udział wzięły:
Teatr Lalek i Cieni „Imagilandia” z Zes
Ogólnopolskie Spotkania Lalkarzy - Pu
połu Szkól nr 8 w Toruniu, Teatr Lalek
ławy 2007” oraz jeszcze jeden „domowy”
„Świetlicowy” z Zespołu Szkół nr 8 w To
spektakl w wykonaniu sióstr Magdaleny
runiu, Teatr Lalek „Cuda i Dziwy” Szko
i Natalii Kekenmaister ze Szkoły Podsta
ły Podstawowej nr 2 w Nowem oraz Do
wowej nr 2 w Nowem. Wcześniej dziew
mowy Teatr Lalek rodziny Rychlewiczów
czyny występowały wyłącznie w domu,
z Nowego.
był to więc ich premierowy spektakl przed
Grupy teatralne pokazały spektakle publicznością. Technika, którą wykorzy
w technice teatru lalek (kukiełki, pacyn- stały w swoim przedstawieniu, bardzo po
ki). W drugiej części Biesiady jej uczest dobała się widzom, nawiązywała bowiem
nicy wzięli udział w dyskusji o organi do znanej i popularnej przed laty dobra
zacji i technice domowego teatru lalek
nocki .Jacek i Agatka”. W specjalnie przy
i cieni, który był tematem wiodącym te gotowanym. imitującym ekran telewizo
gorocznej Biesiady. Mając na uwadze ra pudełku, zamiast tradycyjnych kukie
to. że zabawa w teatr lalek, zwłaszcza łek „wystąpiły" ręce aktorek, na które na
dzisiaj, w epoce telewizji i komputerów,
łożone były kolorowe, pasiaste rękawipomaga dzieciom rozwijać myślenie czki-ubranka i styropianowe piłeczkii wzbogacać wyobraźnię, ukazuje ob główki bohaterów. Magdai Natalia oczy
szary piękna, zachęca do postawy twór wiście nie pamiętają dobranocki sprzed
czej i jest niezastąpioną wartością lat. pomysł prostych lalek na dłoni pod
w kształtowaniu bogatej osobowości,
sunął im instruktor - Stefan Gełdon.
w grudniu ubiegłego roku nowskie Cen
Anetta Laskowska, ZG
trum Kultury ogłosiło konkurs na do
mowy teatr lalek, w którym mogą uczest
niczyć cale rodziny lub lalkarz solista.

B
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Czerwone krasnoludki. które ratowały Karolinkę
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W Drzycimiu ruszył
teatr marionetek
Do tego wydarzenia uczniowie przygotowywali się od kwietnia. Pod
koniec września w Szkole Podstawowej w Drzycimiu odbyła się premiera
przedstawienia „Jaś i Małgosia”. To zarazem pierwsza sztuka nowo
powstałego teatru.
Drzycimiu jest już kilka róż
nych kółek, w których dzieci
mogły wcześniej się sprawdzić.
Teraz napotkały dodatkową trudność, bo
musiały same wykonać konstrukcję tea
trzyku, marionetki i potem zagrać. Za
przygotowanie dzieci było odpowiedzial
nych trzech nauczycieli: Witold Jakubek,
główny koordynator i odpowiedzialny za
sprawy techniczne. Animacją zajęła się
Alicja Remus, a projektowaniem i two
rzeniem scenografii do bajki - Małgorza
ta Sitkiewicz.

W

Pierwsze kroki Jasia I Małgosi
Pomysł na teatr marionetek powstał
trzy lata temu. Jednak dopiero teraz uda
ło się go wprowadzić w życie, ponieważ
znalazły się środki na realizację. - W In
ternecie znalazłam informację o ogłoszo
nym przez Inkubator Przedsiębiorczości
w Świeciu konkursie na dofinansowania
projektów -mówi Małgorzata Sitkiewicz.
Uznaliśmy, że warto spróbować, napisa
liśmy projekt, który, jak się okazało, zo
stał wybrany jako jeden z dziesięciu na
grodzonych - opowiada. Projekt otrzy
mał dofinansowanie 2,9 tys. zł. - Jednak
dużo mieliśmy wkładu własnego: farby,
materiały, za godziny na ćwiczeniach nikt
nie zapłacił, ale to i tak wystarczyło, by
zorganizować przedstawienie - mówi Sit
kiewicz.
Później już tylko trzeba było skom
pletować obsadę, wykonać konstrukcję
teatrzyku, zrobić marionetki i wybrać baj
kę. - Do wyboru mieliśmy „Królewnę
Śnieżkę”, „Kopciuszka”, a zdecydowaliś
my się na .Jasia i Małgosię”, ponieważ
najbardziej się dzieciom spodobała-opowiada Alicja Remus. Przygotowania trwa
ły już od kwietnia. We wszystkich zaję
ciach brało udział 50 dzieci z IV, V i VI
klas. Szóstkę aktorów wybrano w czasie
castingu.

Szóstka młodych aktorów. To ruchy ich rąk daty życie marionetkom

oklaskami, dodając im w ten sposób od
wagi. Uczniowie wreszcie zagrali. Zręcz
nie posługiwali się marionetkami i nikt
nie pomylił tekstu. Po zakończeniu wszy
scy zgromadzeni długo nagradzali dzie
ci owacjami. Organizatorzy również są
bardzo zadowoleni i już teraz zapowiada
ją, że będą dalej ćwiczyć z dziećmi. Po
mysł na marionetkę okazał się strzałem
w dziesiątkę, taki teatrtojuż dzisiaj rzad
kość, ale jednak się udało. - Wybraliśmy

Marionetki pomogły pokonać tremę

Przedstawienie odbyło się w głównym
holu szkoły. Kiedy kurtyna została odsło
nięta, wszystkie mamy powitały dzieci

Równie ważne, co samo przedstawienie,
było żmudne, własnoręczne przygotowa
nie marionetek przez uczniów

marionetki, ponieważ dzieci nie mają tak
dużej tremy - wyjaśnia Witold Jakubek.
- One otwierają się przez lalkę, marionet
ka posiada cechy ożywione dzięki dzie
ciom, zresztą to ma też wartości eduka
cyjne, psychologiczne i techniczne, dla
tego że dzieci same wykonywały kon
strukcję teatrzyku i lalki, uczyły się od
powiedzialności za nie.
Wszyscy chcą więcej

Uczniowie wykazywali bardzo dużą
chęć udziału w zajęciach, co było widać
na przedstawieniu. - To bardzo fajna ini
cjatywa, tylko trochę za krótko dzieci gra
ły - mówi Anna Osicka, opiekun grupy
teatralnej z Osia.
Przedstawienie zostało dobrze przy
jęte i ocenione. Teatr Marionetek „Baj
ka" już dostał zaproszenia na występy do
Lniana i Świecia. - Moja córka Marta gra
ła babę-jagę - mówi Iwona Szulc. - Była
trochę zdenerwowana, ale tego nie było
widać.
Organizatorzy zapewniają, że będą
ściśle pracować z uczniami, aby jeszcze
wiele było takich przyjemnych występów.
-W przyszłości planujemy wprowadzić
taką nowość, aby przedstawienia odby
wały się w języku angielskim - podsumo
wuje Małgorzata Sitkiewicz.
BARBARA WITKOWSKA
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Teatr Lalek „ MI5ZMA5Z”
Jerzy Rochowiak
Teatr Lalek Miszmasz utworzyła w październiku
2004 roku w Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu
Renata Boguska - absolwentka toruńskiej teatrologii.
Napisała pod kierunkiem prof. Janusza Skuczyńskiego
pracę
magisterską
o
dramatach
Stanisława
Przybyszewskiego w perspektywie nadawczo-odbiorczej.
Po studiach starała się urzeczywistniać teatralną pasję. A
że z upodobaniem wykonywała lalki-zabawki, które
przybierały coraz większe rozmiary -zaproponowała
dyrektor grudziądzkiego Centrum Kultury Teatr Annie
Jarosz prowadzenie zespołu lalkarzy. Rychło znaleźli się
młodzi ludzie dzielący jej artystyczne zamiłowania i
podczas cosobotnich pięciogodzinnych spotkań Pani
Renata w malej sali Teatru przygotowała z nimi
przedstawienie „O przyjaźni” w konwencji teatru w
teatrze, z wykorzystaniem pacynek.
Scenariusz
skomponowała z wierszy Jana Brzechwy, Aleksandra
Fredry i Juliana Tuwima. Premiera odbyła się w czerwcu
2005 roku. Kolejną prezentacją była rewia piosenek „Byle
do wiosny”, następną „Bajka o guziku”. Potem były
„Trzy świnki”, następnie „Kożucha Kłamczucha” według
Janiny Porazińskiej i „Smok” według znanej krakowskiej
legendy. Ten spektakl zdobył wiele nagród - również
główną nagrodę na Konfrontacjach Amatorskiej
Twórczości Arty stycznej Regionu w Toruniu. Kilka dni
po tym sukcesie Miszmasz pokazał „Konika Garbuska”
w edług Piotra Jerszowa.
Przedstawienia młodych grudziądzkich lalkarzy
ujmują bezpretensjonalnością i spontanicznością. Pani
Renata dba o to, by tworzenie teatru było dla dzieci
zabawą. Są one zatem nie wykonawcami zamysłów
reżysera, kreatorami postaci, ale w pełni współtwórcami
kameralnych widowisk. Jako reżyser Pani Renata stara się
.oczywiście, by prezentowane spektakle zaciekawiały
widzów. A tym, co charakteryzuje Teatr Lalek
MISZMASZ jest częsty kontakt z widzami: zespół gra
otwarte spektakle w' soboty i niedziele. Chętnych do ich
oglądania jest coraz więcej. Na widowni zasiadają z
rodzicami dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, a
nawet... młodsze. Przedstawienia, a nawet poszczególne
sceny, są żywo komentowane.
Miszmasz urzeka nie tylko
bezpretensjonalnością i spontanicznością aktorów', ale
także skromnością scenicznego świata. Lalki są proste i
niezwykle pomysłowe. Piosenki zwykle są wykonywane
a capełla. gdyż grupa nie ma akompaniatora, a dzieci
lubią i chcą śpiewać. Właściwością grudziądzkich
lalkarzy jest dowcip. Dzieci mają ogromne poczucie
humoru

i lubują się w żartach językowych i sytuacyjnych.
Na scenie czują się swobodnie, potrafią bawić
innych. Naturalnie są przejęte, nie obca im jest
trema, ale odpowiedzialność za to, co prezentują
innym łączą z radością obecności na scenie. Po
prostu w teatrze robią to, co lubią. Obca jest im
natomiast jakakolwiek skłonność do gwiazdorstwa:
Miszmasz to teatr prawdziwie zespołowy’, młodzi
aktorzy
prześlicznie
współdziałają
tworząc
sceniczną rzeczywistość.
„Konik Garbusek” łączy' dwie techniki lalkowe:
pacynki i lalki, które nazwać trudno: częścią postaci
jest do piersi skryty za parawanem aktor, z
charakteryzującym tę postać nakryciem głowy,
częścią jest lalka na parawanie... Są też rekwizyty,
dekoracje... I jest nastrój niezwykłego świata
dziwów... Plan lalkowy łączy się z aktorskim.
Na pierwszym po premierze spektaklu „Konika
Garbuska”, który' oglądałem, aktorzy jeszcze
śpiesznie wypowiadali tekst, w zbyt szybkim
tempie śpiewali, ale już z inwencją dodawali
tekstowi dowcipu - drocząc się. bawiąc konwencją.
Już udawało się im grać żywo. Co najważniejsze:
pokazywali baśniowe zdarzenia, a nie o nich
opowiadali. Zapewne przedstawienie będzie się
zmieniało, zyskiwało barwy, wzbogacało się o
nowe pomysły.
Widzowie, którzy przychodzą na nasze
przedstawienia - mówi Renata Boguska - a często
są to rodzice z malutkimi dziećmi, traktują nasz
teatr z ogromną powagą. Bawią się , śmieją. Małe
dzieci czasem się przestraszą, czymś zaciekawią...
Przeważnie oglądanie naszych spektakli jest ich
pierwszym spotkaniem z teatrem. Zwykle to dorośli
aktorzy grają dla dzieci. To. że Miszmasz jest
teatrem dzieci dla dzieci, trzeba uznać za ważny
w yróżnik naszego zespołu.
Dodać trzeba, że jest to teatr nie tylko dla
dzieci: zauroczył-spontanicznością, szczerością i
sceniczną swobodą młodych aktorów, ich
dowcipem, bogactw em pomysłów-dorosłą i
młodzieżową
publiczność
ubiegłorocznych
Konfrontacji Amatorskiej Twórczości Artystycznej
Regionu w dziedzinie teatru. Życzyć trzeba
zespołowi, by jego kolejne spektakle okazywały się
równie błyskotliwe, jak „Smok”.

Teatr

"Miszmasz"
z Grudziądza

teatr lalek
w
zwierciadle
prasy
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Przy ziemi trzyma spektakl ascetyczna
f scenografia Jacka Zagajewskiego, wyJe wiedziona jakby z pierwszej repliki Matki:

@ „Moje i twoje ciało drzewem". Drewniane,
groteskowo przejaskrawione figury bo
haterów o ruchomych kończynach mają
spękaną fakturę pestki brzoskwini. Nie
przypadkowo. Motyw pestki dwukrotnie
powraca w scenach narodzin. Rozpoławia się brzuch Matki, by uwolnić nie
mowlę, i tak samo otwiera się przepoło
wiona beczka, by wydać na świat mło
dzieńca. Podobną, porowatą fakturę
będą miały Żaba, Zając i Pies. W prze
ciwieństwie do gładko wypolerowanego
słupa, który Syn bierze za bogatego
pana. Wszystkie lalkowe postaci tego
moralitetu, z beczką włącznie, składają
się jakby z wielkich drzazg. Bo też drza
zga jest tu metaforą bólu istnienia - Syn
jest drzazgą w ciele Matki, czuje w so
bie drzazgę, gdy stacza walkę ze słu
pem, a na koniec - cały staje się drzazgą
na wieść, że był zabójcą rodziców.
Figury bohaterów oraz tocząca się...
poziomo beczka są wprawiane w ruch
przez trójkę aktorów w zgrzebnych suk
manach. Sylwia Koronczewska-Cyris
cią żaby i zająca. Swoim gniewem obu
i Marcin Ryl-Krystianowski raz po raz
dzą w nim niestety agresję i nieufność
do świata. Chcąc być dobrym synem,
z animatorów stają się aktorskimi duplika
jest bezwzględny wobec wszystkiego,
tami Matki i Ojca, pełni szlachetnego żaru
i iście biblijnego gniewu. Syn - Krzysztof
co staje mu na drodze - także wobec
żaby i zająca, które mimowolnie zabija.
Dutkiewicz - jest natomiast ostentacyj
Gdy, wypełniwszy swą misję, powróci
nie infantylny, wiecznie niedojrzały, niedo domu, zastanie tam tylko beczkę
pasujący do ich podniosłego tonu. Ten
i psa. Nadal będzie bezradny. „Cały
przysłowiowy Głupi Jasio nie okaże się
najmądrzejszy w całej wsi. Pozostanie
ja to drzazga", „Z beczki wyszedłem,/
do beczki wróciłem" - powie. A Pies
skrzywdzonym dzieckiem, które zawsze
dopowie: „Owoc, który z drzewa spada,/
będzie tęsknić za bezpiecznym azylem.
Nigdy na nie nie wraca./ Sam drzewem
Jego inicjacyjna wędrówka zakończy się
się staje./ Innej drogi nie ma./ Chyba,
■klęską. I chociaż podejmie próbę lotu,
że spadając z drzewa,/ Latanie ukocha./
będzie to raczej lot Ikara niż Dedala.
I na ziemię nigdy nie spadnie”.
Istotną rolę w spektaklu Janusza RylaTa właśnie próba lotu stała się klu
-Krystianowskiego odgrywa także dwu
czem do moralitetowej inscenizacji Janu
osobowy chór - Piotr Grabowski i Jerzy
sza Ryla-Krystianowskiego, rozgrywają
Więckowski, komentujący słowem, śpie
cej się w drewnianej scenerii, zaludnio
wem, melodeklamacją i... akordeonem
nej drewnianymi bohaterami. Ich świat
zdarzenia z tego drewnianego świata,
to segment wielkiej beczki, obrotowe
pełnego nadziei, bólu i najeżonego bole
koło, z którego wyrastają niby drzewa.
snymi drzazgami. To zadyszany, to ledwo
Gdzieś w dali majaczą trzy szare płasz
wyczuwalny rytm tego świata dosko
cze rozpięte na drewnianych krzyżach.
nale oddaje ascetyczna, niezwykle
Zza nich wyłonią się ludzkie postaci
sugestywna muzyka Roberta Łuczaka,
Matki, Ojca i Syna, którzy za chwilę będą
brzmiąca dźwiękami skrzypiec, marimby
podwojeni swoimi drewnianymi wciele
i duduka, gdzie każda nuta przejmuje
niami. Dwa z nich potem skryją Matkę
dreszczem.
■
i Ojca, gdy zakończą oni swój drewniany
żywot pod postacią Żaby i Ząjąca. Trzeci
W beczce chowany, Robert Jarosz. Reżyseria
płaszcz - uleci w górę, gdy Syn poczuje,
Janusz Ryl-Krystianowski, scenografia Jacek Za
że cały jest drzazgą. Czy będzie to lot
gajewski, muzyka Robert Łuczak, choreografia
Ikara, Dedala, czy może skok samobój
Władysław Janicki. Teatr Animacji. Poznań. Pre
czy - odpowiedź pozostaje po stronie
miera maj 2007.
widowni.

Przypowieść o drzazdze
Liliana Bardijewska
Debiutancka sztuka Roberta Jarosza
W beczce chowany to swojego rodzaju
traktat filozoficzny, przypowieść o kole
ludzkiego żywota, o problemach dobra
i zła, z którymi każdy człowiek musi się
zmierzyć w sobie i wokół siebie. To zara
zem rzecz o dobrym wychowaniu, lecz
nie w sensie obyczajowym, a etyczno-moralnym.
W tym mozaikowo skonstruowanym
tekście odnaleźć można wyraźne motywy
mitów antycznych i ludowych, takich jak:
powtórne narodziny, nieświadome zabój
stwo rodziców, wędrówka inicjacyjna,
wymóg wykonania konkretnego zada
nia, jedność człowieka i drzewa. Sztuka
napisana białym wierszem pobrzmiewa
echem zadyszanej, refrenowo powtarzal
nej frazy Krystyny Miłobędzkiej i Mirona
Białoszewskiego, a także inwersyjnej
składni Gombrowicza. To tekst dosko
nale poddający się zarówno cichej, jak
i głośnej lekturze. Intrygujący swoją polifonicznością i dopuszczający wielość
scenicznych interpretacji.
Jego fabuła jest prosta. Oto, chcąc
uchronić syna od wszelkiego zła,
rodzice chowają go w beczce. Pozwolą
mu się powtórnie narodzić, gdy doro
śnie. Z beczki wyjdzie już duży, ale
nadal niedojrzały, nieodróżniający dobra
od zła. „Jesteś głupi!" - konstatują zdu
mieni rodzice i wypędzają go w świat,
by nabrał mądrości. Rodzicielski instynkt
każę im jednak nadal go chronić - toteż
towarzyszą mu w drodze pod posta
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Przez drzwi szafy do magicznego świata teatru
Marzena Wiśniewska

Teatr Baj Pomorski w Toruniu, zało
żony w 1945 r., po wielu latach docze
kał się gruntownej przebudowy i moder
nizacji. W 2004 r., podczas prac projek
towych narodził się niecodzienny pomysł
architektoniczny nowego Baja. W dniu
otwarcia, 5 listopada 2006 r., można już
było oglądać budynek z drewnianą fasa
dą w kształcie rzeźbionej magicznej sza
fy z otwartymi drzwiami, które zaprasza
ją widzów do wejścia w tajemniczy świat
teatru. Tego dnia Teatr Baj Pomorski naro
dził się na nowo.
Projekt architektoniczny opracowała
toruńska firma Ambit. Projektanci, Elżbie
ta i Mateusz Grochoccy wpisali zmieniony
wizerunek teatru w architekturę gotyckiej
Starówki, ale równocześnie zastosowali
nowoczesne rozwiązania (m.in. szkło,
beton strukturalny), które czynią z nie
go miejsce otwarte na wyzwania współ
czesności i przyszłości. Najciekawszym
fragmentem projektu stał się oryginal
ny front teatru - pomyślany jako wielka
drewniana szafa z rzeźbami bajkowych
postaci - który powstał we współpra
cy z czeskim scenografem teatralnym
od lat zaprzyjaźnionym z Bajem Pomor
skim, Pavlem Hubicką. Innowacyjna, bo
dotąd niepraktykowana przy tego typu
obiektach, współpraca architektów, sce
nografa i dyrektora teatru zaowocowała
niespotykaną w żadnym innym budynku
scenicznym w Polsce teatralnością wyglą
du. Budynek zadziwia widzów na każdym
kroku rzeźbami I płaskorzeźbami, ręcznie
wykonanymi meblami, oprawą plastyczną
i kolorystyką wnętrz.
1 sierpnia 2005 r. ruszyły prace
budowlane w istniejącym budynku Baja
Pomorskiego. Głównym inwestorem był
Urząd Miasta Torunia - Wydział Inwesty
cji i Remontów, wykonawcą - toruńska
firmą Bud-Tech. Teatr jako użytkownik

występował w fazie projektowej i wyko
nawczej w roli konsultanta, co przyczy
niło się do'sprawnej realizacji projektu.
Udało sie także uzyskać grunty przylega
jące do dotychczasowej siedziby, dzięki
czemu powierzchnia terenu zwiększyła
się z 4288 m2 na 8624 m2. Powierzch
nia użytkowa teatru wzrosła niemal dwu
krotnie, do 4032 m2.
Remont i modernizacja zmieniły bryłę
dotychczasowego budynku Baja Pomor
skiego. Oprócz nowej fasady, teatr zyskał
przeszklone, szerokie foyer z kominkiem,
bufetem i pięknym widokiem na Starów
kę, nowe wejście od strony fosy zamko
wej w postaci małej szafy, szerokie klat
ki schodowe, w tym Jedną z windą dla
osób niepełnosprawnych, salę konfe
rencyjną, trzy przestronne garderoby,
kawiarnię. Całkowicie zmieniony został
układ pomieszczeń biurowych. Nowa
część teatru powstała na tyłach główne
go budynku. Znalazły się w niej nowocze
sne pracownie teatralne (plastyczne, kra
wieckie, konstruktorskie, stolarnia), poko
je gościnne, magazyny dekoracji lekkich
i ciężkich, kostiumemia, pralnia z suszar
nią. Pod całą powierzchnią powstał garaż
podziemny na 26 stanowisk.
Modernizacja dwóch istniejących sal
teatralnych objęła poprawienie przestrze
ni widowni, pogłębienie scen, wyposa
żenie w nowoczesny sprzęt techniczny
i elektroakustyczny oraz założenie klima
tyzacji. W wyniku przeprowadzonych prac
na dużej sali teatralnej mogą teraz zasiąść
304 osoby (wcześniej - 270). Małą salę
mającą 120 miejsc wyposażono w nowe
fotele, które umożliwiają swobodne kształ
towanie przestrzeni teatralnej. Wśród naj
nowszego wyposażenia scen znalazły się
m.in.: nowej generacji konsolety do ste
rowania oświetleniem i dźwiękiem, pro
jektory multimedialne, ruchome głowice-reflektory typu Wash, nowoczesny sys

tem nagłośnienia wyrównany liniowo, któ
ry zapewnia bardzo wysoką jakość dźwię
ku w całej sali teatralnej. Na dużej scenie
został odtworzony orkiestrom
Prace przeprowadzone wokół budyn
ku pozwoliły na wydzielenie w przestrze
ni teatralnego ogrodu niewielkiego amfi
teatru do przedstawień plenerowych na
120 osób. Udało się przywrócić ogrodo
wi fontannę. Umieszczono w niej figurę
tancerki identyczną ze statuetką przyzna
waną na Międzynarodowych Toruńskich
Spotkaniach Teatrów Lalek jako nagroda
za najlepszą rolę żeńską. Z przodu i boku
teatru wybudowano parkingi na 56 stano
wisk. Urodę budynku i całego komplek
su wokół teatru nocą eksponuje kolorowa
iluminacja sterowana komputerowo. Cały
budynek jest monitorowany.
Wartość całkowita inwestycji w Teatrze
Baj Pomorski wyniosła 13 min złotych. Na
koszty kwalifikowane ze środków Gminy
Miasta Toruń przeznaczono 7,7 min zł,
35% tej kwoty pozyskano z Unii Europej
skiej w ramach Zintegrowanego Progra
mu Operacyjnego Rozwoju Regionalne
go, a 10% - z budżetu państwa.
'Nowy wizerunek Baja Pomorskiego
zyskał bardzo duże uznanie w środowisku
architektów i artystów. Pierwsze nagrody
przyznane projektantom - Złote Kare
ty „Nowości” - okazały się początkiem
serii wyróżnień. W kwietniu 2007 r. pro
jekt architektoniczny Baja Pomorskiego
został nominowany do Nagrody TVP Kul
tura w kategorii „Kultura dla Dzieci I Mło
dzieży". W czerwcu budynek teatru został
uznany za Obiekt Roku miasta Torunia
w kategorii modernizacji i rewitalizacji.
Najbardziej jednak cieszy to, że nowy
Baj Pomorski spodobał się widzom.
®
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Co w beczce
się kryje?
Małgorzata Kazińska
Gdy idziesz do teatru, nigdy nie wiesz,
czego się spodziewać. Kiedy na festiwa
lach oglądasz zmasowaną liczbę różno
rodnych spektakli, zaczynasz się zasta
nawiać, czego tak naprawdę szukasz.
Dlaczego niektóre przedstawienia ci
się nie podobają,, a inne cię poruszają?
Wyliczasz ich zalety i wady, kroisz jak
lekarz pacjenta, dystansując się od nich,
męcząc się szukaniem w tym sensu.
Łatwo o zawrót głowy przy takiej rozoiętcści środków wyrazu. Od nowoczesnych
efektów do najuboższych. Od najskrom
niejszych znaków do wymyślnych lalek,
spychanych do poziomu przedmiotu,
który przeszkadza aktorom i nie wnosi
niczego szczególnego. W tej obfitości
zauważasz, że czasem forma przysłania
treść lub odwrotnie - brak treści ratuje
ciekawa forma, a o równowagę pomię
dzy tymi czynnikami, co byłoby idealne,
trudno. Gubią się sensy i prawda drze
miąca w nas samych pozostaje nieodkryta. Jak ją wydobyć? Trzeba być chyba
bardzo zaangażowanym słuchaczem i pil
nym obserwatorem, ludzi i samego siebie.
Właśnie taki jest Bogusław Kierc, który
dzięki uważności i niezwykłej wrażliwości
potrafi obudzić w widzach najważniejsze;
chęć badania swego stosunku do świata.
Nie wiedziałam, czego oczekiwać, gdy
miałam obejrzeć W beczce chowanego
podczas Festiwalu Wyszehradzkiego
we Wrocławiu. Tym bardziej, że dramat
autorstwa Roberta Jarosza, na podsta
wie którego powstał spektakl, usłysza
łam na festiwalu opolskim odczytany
we fragmentach przez aktorów. Wówczas
nie przykuł mojej uwagi. Język postaci
wydawał się czasem zbyt prosty i naiwny,
świat przedstawiony abstrakcyjny na tyle,
że nie potrafiłam go sobie wyobrazić
na scenie w żadnej sensownej formie.
Dlatego z niedowierzaniem pozwala
łam się prowadzić intrygującemu akto
rowi - Konradowi Ignatowskiemu two
rzącemu spektakl na oczach widzów.
W bielskim przedstawieniu wcielił się
w dwie role: Syna, chowanego przez
rodziców w beczce, i w rolę Psa, który
jako narrator opowiada cały ten świat

człowieka - bohatera, ■ zarazem histo
rię ludzi. To on porusza słę w skromnej
przestrzeni ograniczonej z jednej strony
beczką, z drugiej drewnianym słupem,
obserwując gromadzącą się publiczność;
spojrzeniem wymusza na niej skupienie,
by móc zacząć opowieść. W tej oszczęd
nej i sugestywnej, scenografii, w której
każdy element posiada znaczenie, układa
rekwizyty: czarne pudełka. Na oczach,
widzów podpisuje je kredą: matka/żaba,
ojciec/zając, pies/syn. Dzięki takiemu
prostemu zabiegowi zostaną nazwane
i wprowadzone postaci dramatu oraz
zaznaczone konotacje pomiędzy nimi.
Sugerowane formy, w które w trakcie
akcji będą musieli się wpasować ludzie
biorący udział w opowieści. Para kochan
ków, na początku ubrana w jednobarwne,
przylegające kostiumy przypominające
w swej fakturze liście i korę. W trakcie
spektaklu staną się rodzicami, przebiorą
się za zwierzęta; o wszystkim tym infor
mować będą pudełka i ukryte w nich
części garderoby. Początkowe stroje
dwójki sugerują powiązanie ludzi z drze
wami, naturą, rajem, który utracili. Przed
ich pojawieniem się Pies opisuje histo
rię ludzi mieszkających dawniej na drze
wach, którzy gdy „zwęszyli ziemi zapach",
oddalili się od swych korzeni, a gdy
zaczęli niszczyć drzewa, zostały z nich
drzazgi. Pies, tworząc wokół słupa okrąg
z drzazg, stwarza nową metaforę. Tekst
okazuje się bardziej wymowny w znacze
niu, gdy dostrzegamy, że działania akto
rów odkrywają w nim głębię i są ważne
w zrozumieniu przesłania. Na tym polega
atrakcyjność tego typu teatru.
Syn jest drzazgą w łonie matki,
a forma, jaką przyjmuje, nie jest bez
znaczenia. Okazuje się, że cały problem
potrafi być zawarty w sugestywnym wize
runku samej lalki, jej wyglądzie - ostro
ociosanego drewna, czarnych otwo
rów zamiast oczu. Jest to kalectwo bo
hatera. który wychowując się w beczce,
nie miał okazji do poznania świata, o któ
rym dowiadywał się jedynie z bardzo pro
stych opisów rzeczywistości, a raczej jej
pozorów, przekazanych przez rodziców.

Zaskakujący sposób animacji lalki, która
staje się alter ego Syna, tym bardziej
wpływa na interpretację - lalka wielkości
dorosłego człowieka zostaje aktorowi za
łożona na szelkach (jak plecak), tworząc
swoiste brzemię. Przypięta nadgarstkami
do nadgarstków: aktora, piętami do pięt,
ogranicza jego ruchy, zasłania go. By mo
gła wyruszyć w drogę (do Czego bohater
zostaje zmuszony przez rodziców, aby
udowodnić im swoją dojrzałość), ak
tor grający Syna musi iść tyłem. Ta nie
samowita podwójność pozwala zauwa
żyć wytworzenie świata na opak, w któ
rym właściwe poruszanie się jest niemoż
liwe. Od tego momentu wszystkie wyda
rzenia, które nastąpią, będą brzemienne
w skutki.
Rodzice (Małgorzata Bulska, Ziemo
wit Ptaszkowski) nie zdają sobie sprawy
z tego, że mimo dobrych chęci są spraw
cami kalectwa syna i jego nieporadności
życiowej. Pojawienie się dziecka odczu
wają jako przeszkodę w kontynuowaniu
dotychczasowego życia.
To wszystko brzmi banalnie, jednak
podczas spektaklu ze zdumieniem, cią
gle skupiona, odkrywałam złożoną meta
forykę w teatrze, który nie posługuje
się prostym językiem. Z biegiem zda
rzeń zaczynałam te znaki rozumieć, skła
dać w zaskakującą całość, która obnaża
bezbronność wychowanych oraz lęk
przed odpowiedzialnością wobec swo
ich dzieci. A pragnienie powrócenia
do początku okazuje się niemożliwe, bo
„drzazga drzewem się nie stanie, sama
musi wydać owoc". Obraz tego wykre
owanego świata brutalnie dotyka naszych
- życiowych problemów. Uświadamia,
jak prędkie, niezborne dialogi, w które
wpadamy codziennie jak w pułapki, two
rzą mikrokatąkiizmy, których nie dostrze
gamy...
■

W beczce chowany, Rober: Jarosz. Reżyseria
Bogusław Kierc, scenografia Danuta Kierc, mu
zyka Jacek Wierzchowski. Teatr Lalek Banialuka,

BielskoBlała. Premiera maj 2007.

Kieszonkowy teatr lalek
Urodziła się w Chinach. Dawno, dawno temu. Europy nie odwiedziła nigdy.
Szkoda. Na pewno zrobiłaby błyskawiczną karierę, gdyż dzieci bardzo by ją polubiły.
Na imię ma... Nie wiem, jak się kiedyś nazywała. Dla nas pozostanie po prostu prymitywną
pacynką cieniową.
No dobrze - zapytacie - a skąd tytuł? Czemu niby teatr w kieszeni?
Dlatego - odpowiem - że wszystko, czego trzeba do przygotowania
spektaklu, to kawałek kartonu lub tekturki, ołówek, nożyczki, kilka chusteczek, źródło światła
(może nim być zwykła latarka bateryjna), prześcieradło, kwadrans wolnego czasu i odrobina
chęci. Z noszeniem w kieszeni prześcieradła, chęci oraz czasu istotnie kłopot, resztę jednak
zmieścimy znakomicie.
Aktorka naszego teatrzyku jest maleńka, niewiele większa od ludzkiej dłoni. Łatwo ją
wykonać i łatwo poruszać. Nie przerażajmy się, że to teatr cieni, a więc jedna z
najtrudniejszych dziedzin lalkarstwa. Teatr w kieszeni nie kryje zasadzek technicznych.
Zresztą spróbujmy sami.
Najpierw narysujemy na kartonie kształt głowy. Operujemy jedynie sylwetka, zadbajmy
przeto o wyrazistość zewnętrznego konturu. Zarys oka wytniemy. Niech później zagra na
ekranie jasną plamą.
Szyja powinna być w dolnej części równa średnicy wskazującego palca, stanowi bowiem jego
przedłużenie. Na wysokości dolnej krawędzi szyjki zostawiamy po bokach dwa paski papieru.
W kształcie odwróconej litery T. Tak, aby po sklejeniu dały obrączkę. Obejdziemy się nawet
bez kleju. Możemy wtedy spjąć spinaczem biurowym, szpilką, czy wreszcie na końcach
naciąć paseczki do połowy szerokości po przeciwnych stronach i przekładając złożyć oba
nacięcia. Tak otrzymaną obrączkę wsuwamy na czubek wskazującego palca.
Teraz wytniemy dłonie lalki. Dwie. Na palec środkowy i kciuk. Tu także zostawimy, jak przy
główce, papierowe obrączki. Przy okazji rada dla początkujących wykonawców: rysując
rączkę najłatwiej wyjść od kształtu koła. Czysty plastycznie efekt daje wycięcie czterech
zamiast pięciu palców. Konwencja od lat przyjęta w filmie rysunkowym i nie rażąca widza.
Lalka gotowa. Pamiętajmy tylko przy nakładaniu na rękę, że główka i rączki muszą znaleźć
sie w jednej płaszczyźnie. Inaczej cień będzie wykrzywiony.
Lalka gotowa, lecz nie ubrana. Pełni pruderii ustroimy ja w zwykłą chusteczkę do nosa.
Wyśmienicie w tym pomogą dwa wolne palce, którymi rąbki chusteczki przytrzymamy.
Sposób upięcia pozostawmy inwencji wykonawcy. Teatr w kieszeni w ogóle nie znosi recept.
Jest przecież teatrem całkowicie improwizowanym. Pozostaje urządzić scenę. Ot, na przykład
w otwartych drzwiach między pokojami. W górnej części otworu zawiesimy prześcieradło,
starając się rozłożyć je możliwie równo, dolną zasłonimy kocem, lub zastawimy jakimś
meblem. Poziom ekranu z prześcieradła uzależnimy od wzrostu aktorów. Chodzi o to, aby na
ekran nie padały cienie nasze, a wyłącznie cienie naszych lalek. W jednym pokoju będzie
widownia, a w sąsiednim zaś kulisy.
Kulisy... Nazwa narzuca wizję skomplikowanej aparatury. Miłe rozczarowanie. My nie
potrzebujemy żadnej, prócz źródła światła. Ustawimy je kierując na ekran, chwilę
popróbujemy i - możemy grać.

Właśnie, ale co grać? Od teatru sporządzonego w ciągu kilkunastu minut nie wymagajmy
repertuaru na miarę „Hamleta”, długo przygotowywanego, cyzelowanego w rozlicznych
próbach. Treść byłaby wówczas niewspółmierna do jakże prostej formy. Uważam, że
najodpowiedniejszym dla nas materiałem scenicznym będą bajki improwizowane. Zacznijmy
od popularnych motywów typu: „Czerwony Kapturek”, czy „Jaś i Małgosia”. Kanwa
wydarzeń znana, dialog i komentarz poprowadzimy na żywo. Jednym słowem - improwizacja
tekstowa w naprędce zaimprowizowanym teatrzyku.
Ta na commoedia dell arte oparta metoda ma sporo zalet. Gdybyśmy starali się przyswoić
sobie aktorsko najprostszy choćby tekst pisany, dużo wody upłynie, nim nareszcie zabrzmi on
naturalnie. Zaprzeczenie celu, którym jest spektakl zorganizowany na poczekaniu. Natomiast
bajka grana „co ślina na język przyniesie” prawie zawsze zabrzmi naturalnie. Jasne, że od
wykonawcy wymagać musi my poprawnego operowania językiem mówionym. Okazja do
pracy nad kulturą żywego słowa. A zarazem ćwiczy się i wyobraźnia.
Powstaje pytanie, gdzie, kiedy i komu teatr w kieszeni jest potrzebny. Rzecz oczywista, że w
teatrze profesjonalnym nie znajdziemy dla niego miejsca. Tam królują i słusznie królować
będą formy bardziej złożone, których rezultatem ma być sukces artystyczny. Tu - więcej
zabawy w teatr, niż teatru z prawdziwego zdarzenia. Ot, i sedno. Skromniutka pacynka
cieniowa, nie znana u nas do tej pory, niesłusznie zapomniana paręset lat temu we własnej
ojczyźnie, zasługuje na to, by ruszyć w szranki boju o upowszechnienie kultury. Idealnie się
do tego nadaje. Jako obiekt uroczej zabawy. Wszędzie. W szkole i przedszkolu, na koloniach
i obozie, w domu kultury i domu rodzinnym. Maleńka laleczka spopularyzuje teatr
„dorosłych” lalek i teatr w ogóle, nauczy poprawnego mówienia, dyskretnie przekaże tezy
wychowawcze, dostarczy emocji widzom i satysfakcji majsterkującym wykonawcom.
Pierwszy teatr w kieszeni(sądzę, że nazwa ta się przyjmie, nie operuję więc cudzysłowem)
eksperymentowałem prowadząc zajęcia artystyczne w łódzkim Liceum Pedagogicznym dla
wychowawczyń przedszkoli. Bawiły się uczennice, bawili malcy z przedszkola ćwiczeń.
Uczennice są dziś wychowawczyniami. Zyskały w szkole nowy, atrakcyjny sposób
organizowania dzieciom kształcącej rozrywki, który pomaga im w codziennej pracy.
Najwięcej kłopotu sprawiają twórcom kieszonkowego teatru dekoracje. Normalnie stosowane
zastawki nie są ani wygodne, ani efektowne. Nie dadzą także koloru. Lalka jest jednolicie
ciemna, szara, więc choć z dekoracji należałoby wydobyć barwę. Wypróbowałem cztery
rozwiązania. Najdogodniejsze i godne polecenia są dwa ostatnie.
Sposób pierwszy, to płaska zastawka przylegająca do ekranu. Można zrobić ją z barwnych
materiałów półprzezroczystych: celofanu, celuloidu, malowanej kalki technicznej. Niestety
dość duża ,wymaga dość dużo czasu do wykonania.
Sposób drugi, to zastaweczka - ekranik. Kawałek szyby lub celuloidu, na którym
narysowaliśmy dekorację umieszczamy bezpośrednio przed źródłem światła tak, żeby cień
rysunku padał na ekran. Lalki znajdą się pomiędzy tym ekranikiem a naszą scenką. Wadę
kardynalną stanowi tu gruby, rozmazany kontur.
Sposób trzeci. Najciekawszy, o najbogatszych możliwościach. Epidiaskopem rzutujemy
dekorację rysowaną, malowaną albo wycinankową. Epidiaskopu używamy zarazem jako
źródła światła. Uważajmy przy rysowaniu dekoracji na odwrócony w stosunku do widza
obraz!
Sposób czwarty - właściwie taki jak trzeci. Posłużymy się małym, projektorem, a dekorację
narysujemy precyzyjnie na przeźroczu.

Niewątpliwa zaleta tego sposobu to możliwość wręcz filmowej zmiany dekoracji przez
przesunięcie celuloidowej taśmy.
Teatr w kieszeni w ogóle zbliżony jest do filmu animowanego. Swoją szatą zewnętrzną.
Odbiór przedstawienia z ekranu, nie ze sceny o określonej głębokości też sugeruje to
pokrewieństwo. Bardzo dobrze. Lżej nam przecież opierać się na umownościach filmowych,
nie teatralnych. Przez oddalenie lalki od ekranu uzyskamy zbliżenie ( ostrożnie, musimy się
przyzwyczaić do odwrotnego skutku podchodzenia i odchodzenia). Odpowiednio
przyciemniając, gasząc lub zapalając światło osiągniemy zgoła kinowe wrażenie. Znacznie
wzbogaci naszą scenkę opornica. Te środki stosujemy bardzo uważnie, niech służą świadomie
rozwojowi akcji, a nie będą efektem dla efektu.

Ryszard Raduszewski

Mały Słownik Teatru Lalek
Hasta Wery H
Stefan Gełdon

HADŻIJEWAD - popularna postać z tureckiego teatru lalek, stały partner
Karagoza.

HANSWURST - komiczny typ niemieckiego ludowego teatru. Pojawił się w
tzw. farsach mięsopustnych w XVI w. Na scenę teatru lalek dostał się ze
sztukami Hansa Sachsa. Hanswurst (dosłownie Jaś-kiełbasa) reprezentował typ
gruboskórnego żartownisia, obżartucha i chłopskiego mędrka. Niewybredny ale
chwytliwy humor zapewniał mu powodzenie. Pod wpływem ataków
klasycystów w końcu XVIII wieku znika ze sceny. Następcą Hanswursta został
Kasperle, który przejął niektóre jego cechy wyzbywając się prostackiego
grubiaństwa tak w słowie jak i w sytuacjach.

HAPPENING - (ang. zdarzenie) rodzaj działania artystycznego polegającego na
aranżacji improwizowanego widowiska. Happening z założenia nie jest
przeznaczony dla widzów (ale mogąje także oglądać) lecz dla uczestników.
Widowiska te najczęściej odbywają się w miejscach publicznych, np. na ulicach.
HAPPY END - szczęśliwy dla głównego bohatera finał, typowe zakończenie
komedii i farsy.
HEMZACZEK 1/Franciszek (Czech z pochodzenia) w latach 1922-25 grał w
Krakowie kilka sztuk lalkowych z repertuaru czeskiego.
2/Wacław -założył w 1927 roku teatr lalek dla dzieci,zalecony przez władze
szkolne. Prowadził również działalność objazdową na terenie województwa
krakowskiego. Jako premierę dał sztukę Z.Wierciaka „Pan Twardowski na
Krzemionkach”.

HENSON JIM (James Maury) - lalkarz, twórca muppetów ur. 24.09.1936r. zm.
16.05.1990r.Projektowal lalki wyłącznie dla występów w telewizji, a później też
dla kina.

HENSON FOUNDATION - organizacja służąca rozwojowi amerykańskiego
teatru lalek.

HERMENEUTYKA (fr.) - metoda interpretacji tekstu lub przedstawienia
mająca na celu odkrycie sensu i znaczenia dzieła przy uwzględnieniu punktu
widzenia, stanowiska i systemu wartościowania interpretatora.

HERODOT - historyk grecki (V w. p.n.e.) w pracy pt. „Dzieje” wspomina o
tym, że w Egipcie, w czasie obchodu święta ku czci Ozyrysa kobiety obnosiły
łokciowej wielkości lalki z ruchomym fallusem, poruszanym za pomocą
sznurków.
HEROINA (gr.)- aktorka grająca rolę bohaterki.
HERON z Aleksandrii (II w. p.n.e.) - specjalista od mechaniki, był twórca wielu
automatów i konstruktorem skomplikowanych mechanicznych teatrów lalek z
efektownymi scenami.
HILVERDING Johan - wędrowny lalkarz niemiecki (przełom XVII i XVIII w.).
Grywał w Niemczech, w Sztokholmie i Wiedniu. W tym ostatnim pozyskał
współprace słynnego komika F.A. Stranizkego. Teatr Hilverdinga używał lalek
półtorałokciowej wysokości.
HORYZONT - płótno wiszące z tyłu sceny, służy ukryciu ścian i urządzeń
technicznych, jest tłem dla dekoracji. Horyzont po raz pierwszy zastosowany
został w teatrze w 1867 roku w Monachium.

HOŁÓWKO Tadeusz - scenograf, malarz, grafik (ur. 1929 r. w Wojniczu).
Debiutował scenografią do „Ptaka księżycowego” Ośnicy w Teatrze Lalek
„Pinokio” w Łodzi w 1967 r. W latach 1978-81 był scenografem w TL
„Arlekin” w Lodzi. Zrealizował ponad 30 scenografii, m.in. w Lublinie,
Warszawie, Słuopsku i Opolu.
HUMORESKA - małe opowiadanie lub obrazek o intrygującym zdarzeniu,
zamknięty puentą.

HURWINEK - bohater czeskiego teatru lalek Józefa Skupy. Występował
początkowo jako Spejblik (syn Spejbla), potem przyjęła się nazwa Hurwinek.
Spadkobierca Kaszperka reprezentujący zdrowy sąd, przeciwstawiający się
mieszczańskiej mentalności Spejbla. Dzięki doskonałej grze ruchowej i
interpretacji w wykonaniu mistrza Skupy, zyskał sobie niezwykłą popularność w
kraju i za granicą. Po jego śmierci interpretację głosową Spejbla i Hurwinka
przejął lalkarz Kirschner.
HYBRIS (gr.) - słowo oznaczające zgubną dla bohatera zuchwałość i pychę.
Hybris jest cechą działań bohatera tragicznego.

Amatorskie Teatry Lalkowe działające w naszym regionie.
(wg danych zaktualizowanych w lipcu 2008 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, Alaska”
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
jw.
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 „Misz Masz”

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

jw.
Danuta Sałasińska
0 52 3886614
Małgorzata Lisiecka
0 669 330 316

jw.
Anna Kwiatkowska
0 604 075 635
Stefan Gełdon

14.Teatr Lalek i Cieni
„Imagilandia”

15.Teatr „Bajlandia”
16.Teatr Lalek

17.Teatr „Łapy”

18.Teatr „Cuda i Dziwy”

19. Teatr Marionetek

20.Teatr „Mgiełki”

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
Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury
ul.Pocztowa 2
89-410 Więcbork
0 52 3896526
Gimnazjum w Nowej Wsi
Wielkiej
ul.Ogrodowa 1
86-060 Nowa Wieś Wielka
0 52 3812859

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

Opracowanie: Barbara Sobotka

Informacje pochodzą z bazy danych znajdującej się w Regionalnej Pracowni Teatru
Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Bydgoszczy. Kontakt: tel. 052 585 15 01(03) wewn. 120.

