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Lalka jawajka (rzadziej nazywana wajangem, lub lalką na prętach) przywędrowała
da nas z Azji. Jawajka jest najbardziej rozpowszechnioną lalką na wyspie Jawa (stąd

nazwa), gdzie do dzisiaj można ją zobaczyć

w licznych teatrach lalek pod nazwą

Wayang, na przedstawieniach wielkich eposów: Mahabharaty i Ramayany. Indonezyjczycy
przyjęli znajomość wymienionych eposów gdy Sumatra i Jawa znalazły się w zasięgu
wpływów kultury hinduskiej.

W Europie jawgka została spopularyzowana przez austriackiego lalkarza Richarda

Tachnera i lalkarzy rosyjskich Iwana i Ninę Jefimowych.
W latach piędziesiątych, i sześćdzie

siątych XX wieku prawie wszystkie
zawodowe teatry lalek w Polsce
stosowały lalki jawajki iv stu olch

przedstawieniach.
W dalszej części tego opracowania

zajmę się jawajką zeuropeizowaną.
W omówieniu w dużej mierze oprę się
na opracowaniu "Techniki teatru lalek"

rosyjskiego lalkarza Fiodotowa i jego
anatomii lalki scenicznej.

Cechą charakterystyczną jawajki

to możliwość poruszania głową lalki
za pomocą krótkiego kijka zwanego
gapitem (patrz rys.la).

Konstrukcja zeuropeizowanej jawajki

Rys. 1.

A - gapit (kijek drewniany),na którym umocowa
na jest głowa lalki,

- rękaw zakrywający rękę animatora,

- czempuryty (druty, kijki) do poruszania
rąk lalki,

- haftki, do których przymocowuje się (druty)
czempuryty.

- 2 Główka na gapicie osadzona jest różnymi sposobami, a gapit ma rozmaite sposoby

Rys. 2

Różne sposoby osadzenia gapitu w ramionach lalki

Poprzez skrócenie kijka (gapitu), który kończy się w korpusie jamajki,

lalkarz -

animator ma możność poruszania głową lalki, co umożliwia jamajce wykonywanie głową

zwrotów w tył, w przód oraz na boki.
Inną cechą jamajki jest poruszanie rąk za pomocą przyczepionych do dłoni,-lub
przegubu dłoni lalki kijków, albo

sztywnych drutów zwanych czempurytami (rys. 3).

Lalka jamajka i jej konstrukcja ulegają ciągłemu doskonaleniu i często są bardzo

skomplikowane. Dzięki swej budowie, jamajki mają miele ekspresji i wdzięku. Ruchy
jamajki

są bardzo płynne i precyzyjne. Jednak poruszanie jamajką wymaga

dłuższych

ćwiczeń.

KONSTRUKCJA LAI.LK JAWAJSKICH
Głowa jamajki osadzona jest na krótkim gapicie (rys. 2 i 4), który stanowi trzon

lalki. Gapit jest również szyją jamajki. Obracanie gapitem powoduje obrót głowy.
Trzonek - gapit poruszający głowę, musi być osadzony w ramionach na tyle luźno,

aby animator mógł łatwo obracać głową jamajki.

Omawiany gapit (trzonek) wsuwa się w otwór w ramionach lalki zaopatrując go w

zgrubienie, by nie dopuścić do opadnięcia ramion.
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Gapity mogą być różnej wielkości. Kratki kołek stwarza największe możliwości
obrotu głową jamajki przy jednoczesnym jej pochyleniu. Musi być jednak na tyle

długi, by animator mógł go swobodnie trzymać w ręku ( patrz rys. 4 ). Długi kołek

baje w pewnych momentach możliwość unieruchomienia lalki np. przez wstawienie lalki
do podstawki, stojaka itp. i oswobodzenia

Rys. 4.

przez to ręki poruszacza-animatora.

Sposób trzymania gapitu.

Lalkarze wciąż udoskonalają mechanizmy

do poruszania jawajkami. Opracowano

gapity zmechanizowane, umożliwiające obrót głowy z jednoczesnym jej pochyleniem
Oryginalność tych gapitów polegoa na tym,

że ramiona jawajki stanowią jedną całość

z rękojeścią gapitu, który animator trzyma
w ręku. Rękojeść ta jest połączona z obrotowym
kołkiem, służącym do poruszania głową lalki.

Animator porusza ten drugi kołek, używając
jednego, lub dwóch palców tej samej ręki.

Rys. 5. Oawajka z uchwytem rewolwerowym.

W latach sześćdziesiątych XXw. Teatr Lalek
"ARLEKIN'’ w Łodzi zastosował tzw. uchwyty

rewolwerowe. Są to mechanizmy z rączką w

kształcie rewolweru (patrz rys

5.)

Dzięki temu obroty głową lalki nie pociągają

za sobą obrotów całego tułowia jawajki.
Opolski Teatr Lalek zastosował gapit w kształcie rękojeści pistoletu (stąd nazwa

"pistolet"), który może być wyposażony w cięgło pozwalające precyzyjnie poruszać
głową lalki. Cięgło takie daje możność skrętu

- bez poruszania

głowy w lewo i prawo oraz skłonu w dół

samego uchwytu - "pistotetu"i^a rysunku 6 widzimy uchwyt-pistolet

sztywny. W przewierconym otworze w "pistolecie" umieszczona została okrągła gumka,

która podtrzymuje korpus lalki. Może on być wykonany z masy papierowej (papier-mache)

tektury, filcu itp. Korpus ten przytrzymuje cały kostium lalki. Do korpusu przymoco-
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^ane są śrubki oczkowe służąca zamieszeniu rączek,

śrubki oczkowe można zastąpić

paseczkem skory lub dermy. Muszę tu zaznaczyć, że przy wszystkich swoich plusach,
zmechanizowany gapit ("pistolet" lub uchwyt rewolwerowy) bardzo utrudnia pracę

animatora. Zmechanizowany uchwyt wymaga długich ćwiczeń, by wydobyć z gry jamajki
różne odcienie ruchu. Odradzam stosowanie mechanizmów pistoletowych początkującym
zsspołom lalkowym.

Ramiona -

barki

Budując jamajkę trzeba pamiętać, że wymaga
ona sztywnego szkieletu.

Najczęstrzym materia

łem takiego szkieletu jest drewno, lub metal.
Podstawę jamajki tworzą twarde, często
drewniane, albo blaszane

ramiona (patrz rys. 7)

W środku ramion wycina się otwór na kołek(gapit)

z główką lalki.

Do boków ramion przytwierdza

się ręce jamajki. '

Ramiona jamajki można również wykonać z miękkiego drutu (aluminium, miedź,żelazo)
patrz rys. 7.0.
jednak przy pakowaniu takiej lalki należy bardzo uważać, ażeby rie

pogiąć jej ramion i nie zdeformować tułowia.

Rys. 8, Różne rodzaje górnej części tułowia jamajek.

Często zamiast ramion stosowana jest górna część tułowia, albo tylko jego fragment.
Ramiona, lub tułów jamajki

ręce i kostium lalki.

są fundamentem konstrukcji, do której przyczepiona są

5 -

-Ręce

Ręka jamajki może składać się

z trzech części: dłoni, przedramienia i ramienia

(patrz rys. 9.A.), albo tylko z dwóch części: dłoń razem z przedramieniem ’ re^fe

Ręce jamajki muszą być bardzo ruchliwe.

Ramię, przedramię i dłoń połączone są ze
sobą przy pomocy zamiasóm, które stanowią
jakby stamy ułatmiające zginanie ręki.
Najlepiej zrobić takie zawiasy z miękkiej
skóry, gdyż ta daje gmarancję łatmego

zginania stawów.
Ręce jamajki można zrobić z tmardego materiału, najlepiej z dremna lub drutu.
Ręce z drutu przytwierdza się do

ramion z drutu, przy czym końce

drutom zagina się m kółka i jedno
kółko wsuwa się w drugie, tworząc

ruchome zawiasy (rys.10.A.). Muszą
one być tak połączone, by przy nie

ostrożnym

poruszeniu ręka lalki nie

przybierała dziwacznego (nienaturalnego)
położenia. Dlatego konstruktor lalki
musi — tworząc ją - stale sprawdzać

zgodność jej budowy

z anatomią oraz

sceniczna sprawność jaJ ruchów, a także
gestów.
Również w stawie łokciowym ręka lalki nie powinna się wyginać bardziej niz ręka

ludzka.

Pręty do rak—czempuryty
"Jedną z zasadniczych części jamajki są pręty zwane czempurytami, za pomocą, których
wprawia się w ruch jej ręce. Dobrze wykonane ręce i prawidłowo

przytwierdzone do

nich czempuryty dają jamajce tę siłę wyrazu, która decyduje o jej walorach artystycza
nych. Czempuryty są z drewna albo z drutu.

Drut na czempuryty robi się z takiego

materiału i takiej grubości, żeby drgania były jak najmniejsze.

Przy konstrukcji jamajek specjalną uwagę należy zwrócić na sposób

przytwierdzenia

prętów do dłoni. Przy małych jamajkach czempuryty mogą być wykonane z drutów od

parasola. Końce

prętów, zwłaszcza

drucianych, muszą

być zakończone uchwytem w

formie trzonka (rys.11.A.). Jest to niezbędne z dwóch względów:
1. stosując uchwyty zapobiegamy

skaleczenia

animatora, poruszającego drutami na

wysokości twarzy,

2. animatorowi bardzo trudno

byliby

manipulować cienkim drutem,
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Uchwyt będący zakończeniem metalowego czempurytu (jak również dolna część drewnia
nych prętów) bywa okrągły albo płaski o prostokątnym przekroju. Stosowanie takich

lub innych uchwytów uzależnione jest od sposobu gry animatora. Płaskimi wygodniej
poruszać, gdy trzyma się ja między palcami,natomiast jeżeli animator opiera pręty
(czanpuryty) na dłoni, to wygodniejsze są uchwyty okrągłe.
Długość prętów powinna być taka,

by przy wysoko podniesionych
rękach lalki sięgały na tyle

poniżej krawędzi parawanuf żeby
aktor-animator mógł je swobodnie
trzymać w dłoni,

Czempuryty można umieszczać
zarówno na zewnątrz tułowia

lalki (odkryte lub zamaskowane)

jak i wewnątrz jawajki.
Zewnętrzna pręty przytwierdza
się do wewnętrznej części,dłoni

lalki (pośrodku lub' bliżej prze

gubu dłoni ) albo do przedramienia( patrz rys.9 A iB i rys. 11)'

Wybór miejsca, w którym przytwierdzamy czempuryty do ręki, jest zależny od rodzaju
gestów, jakie chcemy wydobyć z lalki i od rodzaju kostiumu jawajki. Gdy czempuryt

przymocowany jest do dłoni, lalka może zginać wszystkie człony ręki.

Natomiast czem

puryt przymocowany do przedramienia wyklucza możliwość zginania dłoni, ale przy obra
caniu czempurytem można uzyskać ruch obrotowy dłoni w górę i w dół.

Gawajka z prętem

przymocowanym do przedramienia ma bardziejnieokreślony, umowny gest, prócz tego
czempuryt jest mniej widoczny i łatwiej daje się zamaskować.

Rys. 12. Maskowanie czempurytów.
Kostium jawajki może maskować czempuryty jak to pokazano ~a rys. 12. W wielu
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przedstawieniach czempuryty maskuje się płaszczem lub peleryną jamajki, których
wymiary zależą od tego, wktórym miejscu ręki przytwierdza się owe czempuryty. Przewa

żnie dobiera się

odpowiedni krój kostiumu lalki, który by uwydatniał zarys ręki

i powodował gest lalki wyrazistym i zrozumiałym
Czasami czempuryty maskuje się częścią
kostiumu (zwisające rękawy, wstęgi, sznury
korali itp.) nie zakrywając całej ręki

suknią lub płaszczem (patrz rys. 12. A.

W wielu wypadkach funkcję czempurytu
spełnia przedmiot, który lalka trzyma w ręku.

Mogą to być kijki od nart, lanca, łuk, miotła

laska

itp.

13

14. Lanca i laska spełniające role, czempurytu.

Dolne końce tych przedmiotów winny sięgać poza krawędź parawanu, żeby lalkarz

poruszający lalką mógł operować tymi przedmiotami tak jak czempurytami.

Poza kijkami narciarskimi rzadko spotykamy dwa jednakowe przedmioty, które by
lalka

trzymała w rękach. Dlatego najczęściej za pomocą prętu(będącego przedmiotem)

porusza się tylko

jedną tekę lalki, natomiast druga zwisa swobodnie lub przytwie

rdza się ją w pewnym określonym położeniu, np. zatkniętą za pas lub włożoną do

kieszeni.

Należy pamiętać, że przy plastycznym, jasno wyrażonym

geście, połączonym z

doskonałą grą aktorską, widz zapomni o istnieniu czempurytćw, i odwrotnie, niedbała,

zła animacja i gra aktorska obnaży czempuryty, nawet najbardziej zamaskowane.

Kostium jawajki
Szyjąc jamajce

kostium z lekkiego materiału, musimy dać

lalki nie sprawiała wrażenia pustego worka.

umiejętnie zrobionymi

podkład, żeby figura

Podkład możemy niekiedy zastąpić

zakładkami i fałdami, które same nadają lalce odpowiednią

formę i obiętość. Wrazie potrzeby watuje się ramiona,wałeczkami z waty wypycha się

plecy, piersi i boki. Jamajkę możemy watować śmielej niż pacynkę, licząc się jednak
również z tym, że mocno wywatcwana lalka jest mniej rughliwa.

Jeżeli kostium nie zakrywa szyi, tak że widać kołek lub mechanizm, obciągamy
szyję materiałem cielistego koloru.

Niekiedy pod kostium jawajki podkłada się szkielet z drutu lub drewna, albo też

formę wylepioną z papieru (patrz rys. 8.) Kostium wówczas leży idealnie, ale zmniesza się elastyczność ruchów lalki. Szyjąc kostium należy pamiętać o wymiarach ręki

aktortt- animatora trzymającego gapit. Jamajka bardzo dobrze prezentuje się w bogatej

szacie, w stylowym kostiumie, a gorzej wypada w ubiorach współczesnych, zwłaszcza
męskich. Dlatego też 'do współczesnych ubiorów męskich szyje się dodatkowy rękaw, który
maskuje rękę animatora. Jednak rękaw ten zniekształca lalkę.

PORUSZANIE

JAWAJKfl

W przedstawieniu można obejść się bez słowa (pantomima), można zrezygnować
z muzyki, ale nie można zrezygnować z ruchu, który jest podstawą akcji scenicznej.

Anatomia jawajki

ma największe możliwości do stworzenia pozorów ruchu zbliżonego

do ruchu człowieka. Zawdzięcza to dzięki możliwości koordynacji ruchów głowy, rąk

i tułowia. Tak skonstruowana lalka ma wiele możliwości: obraca głową, obraca tułowiem,
wymachuje rękami. Przy jej obsłudze animator

ma zajęte obie ręce - jedną trzyma

gapit i zarazem wykonuje obroty głową i tułowia

lalki, drugą ręką za pomocą czempu-

rytów porusza jej rączkami.

Dzięki swej anatomii jawajka ma ruchy o wielkiej skali możliwości, płynne, jest
dystyngowana, zdolna do bardzo subtelnych gestów. Jawajka dobrze się czuje i na

estradzie jako konferansjer, czy jako tancerz. Głowa jawajki przy zastosowaniu
pewnych urządzeń, ma zdolność do wykonywania bardzo różnorodnych ruchów niezależnych
od jej korpusu. Jednak poruszanie jawajką i opanowanie jej ruchów wymaga dłuższych
ćwiczeń, dotyczy to szczególnie rączek. Nie mogą one zwisać bezwładnie. Przy bardzo

skomplikowanych ruchach rąk jawajki

jest potrzebny drugi animator. Zazwyczaj w

takich wypadkach aktor - animator wygłaszający tekst trzyma i prowadzi jawajkę
uchwyt (gapit) podtrzymujący głowę, a drugf^porusza rękami jawajki.

za

mały słownik teatru lalek
IB (dalszy ciąg haseł)

„Barani Kożuszek” - półlegendama postać lalkarza, który udając
wpółobłąkanego, w latach 1793-1794 odgrywał przed pałacem Igelstroma w
Warszawie krótkie sceny lalkowe.
Przygotował grunt pod powstanie
kościuszkowskie (gilotynował podobizny osób podejrzanych o zdradę narodową). W
iteraturze polskiej odtwarzającej legendę „Baraniego Kożuszka” postać tę
iajprawdziwiej odtworzył Wł. St. Reymont w trylogii historycznej „Rok 1794"
(Insurekcja).

Barba Jorghos - stały typ występujący w teatrze cieni Koragjozisa w Grecji
(przejęty od Turków). Reprezentuje mieszkańca północnej Grecji, pasterza Wołocha.
Cechuje go brutalna siła i brak inteligencji, co sprytnie wykorzystuje Karagjozis i
czyni Barbę Jarghosa ofiarą swoich dowcipów.

Bartram - autor książki „Od zabawki do teatru dziecka”, w której rozdział „Teatr
lalek" poświęcony jest historii tego teatru i teorii jego powstania. W innej pracy głosił
pogląd, że teatr lalek stanowił dawniej pomost pomiędzy twórczością ludową opartą
na ustnej tradyqi, przekazywanej z pokolenia na pokolenie, a literaturą pisaną.
Podkreślał, że teatr lalek operował metaforą posługując się typowością postaci i
lapidarnością obrazów. Twierdził, że teatr lalek szybciej i bardziej jędrnie niż teatr
dramatyczny przekazuje wybrane idee.
Bartz -

pracował jako oświatowiec na terenie Wolnego Miasta Gdańska, gdzie
prowadził teatrzyk lalek cieszący się dużym powodzeniem. Bartz wspominał o
kursach organizowanych przez „Baja” dla Polonii zagranicznej i dla lalkarzy w kraju.

Baśń Sceniczna -

odmiana utworu dramatycznego opartego na wątku

baśniowym.

Batlejka albo betlejka - białoruski odpowiednik naszej szopki,
rozpowszechniony przez studentów szkół duchownych. W skład repertuaru betlejki,
prócz dramatu związanego z tradycją Świąt Bożego Narodzenia wchodził również i
dramat ludowy. Technika poruszania jak w szopce: lalki na drutach poruszały się w
odpowiednio rozmieszczonych szparach w podłodze. Wyglądem zewnętrznym
betlejka jest zbliżona do ukraińskiego wertepu. Całość stanowi rodzaj otwieranej
skrzynki pozbawionej wież charakterystycznych dla szopek. Wnętrze skrzynki jest
podzielone na 2 kondygnacje ozdobione galeryjkami i dekoracjami przypominającymi
architekturę cerkwi.

Baty Gaston poświęcał lalkom.

słynny reformator teatru francuskiego. Swą twórczość literacką

BeneflS -

przedstawienie lub koncert, którego dochód przeznaczony jest dla
jednego z aktorów, lub całego zespołu.

BębGFl rotacyjny -

urządzenie umożliwiające stworzenie złudzenia ruchu
krajobrazu w oknie sceny lalkowej. Bęben rotacyjny posiada poziomo ustawione
szpule, między którymi biegnie mocny parciany pas bez końca. Do pasa
przymocowane są metalowe czopy, na które zakłada się zmienne elementy dekoracji
(patrz parawan rotacyjny).

Bharatiya Natya Sangh - muzeum specjalistyczne w Delhi (Indie),
posiadające specjalne pracownie lalkarskie. Muzeum zatrudnia lalkarzy
rzemieślników, którzy wykonują lalki, a także posiada własny teatr objazdowy
Rajasthani, który wystawia zarówno sztuki tradycyjne jak i o tematyce współczesnej.
Muzeum kolekcjonuje i zabezpiecza tradycyjne typy lalek w najdalszych zakątkach
Indii. Dla rozszerzenia tej działalności przy Bharatiya Natya Sangh powstał instytut
teatru lalek.
Biesiada Lalkarska -

impreza metodyczno-artystyczna organizowana od
1967 roku z inicjatywy Stefana Giełdona w Strzelcach Opolskich dla instruktorów i
kierowników zespołów lalkowych województwa opolskiego. Organizatorem
pierwszych Biesiad Lalkarskich był Klub Miłośników Teatru Lalek, Cieni i Iluzji
„Diorama” w Strzelcach Opolskich. Później do współpracy włączyło się Towarzystwo
Kultury Teatralnej Zarząd Wojewódzki w Opolu. Od 1994 r. Biesiady Lalkarskie są
organizowane przez Centrum Kultury „Zamek” w Nowem nad Wisłą w oparciu o
działający tam od 1992 r. Teatr Lalek i Cieni „Baśniowy Świat”. Program każdej
Biesiady Lalkarskiej przewiduje: występy zespołów lalkowych i cieniowych, projekcję
przeźroczy i filmów o technice i sztuce teatru lalek i cieni oraz rozmowy uczestników
o problemach współczesnego amatorskiego teatru lalek i cieni.

BIM-BOM - teatr studencki działający w Gdańsku w latach

1954-1960 założony i
prowadzony m. in. przez Zbigniewa Cybulskiego i Bogumiła Kobielę. Bim-Bom
prezentował programy satyryczne i' poetyckie (stosując również animację), np.
„Acha” (1955) „Radość poważna” (1956). Występował gościnnie w kraju i zagranicą.

black OUt -

krótka, w błyskawicznym tempie odegrana scenka, zakończona
najczęściej wyciemnieniem.

Blattner Gesa -

węgierski lalkarz. W okresie międzywojennym prowadził w
Paryżu popularny wśród artystów i intelektualistów teatr lalek „Arc-en-ciel”. Stosował
lalki płaskie - transparentowe.

blejtram - drewniana rama,

na której rozpina się płótno do malowania. W teatrze
używana jest do rozpinania pomalowanego płótna, będącego częścią dekoracji
scenicznej.

blecong -jawajska lampa oliwna używana podczas przedstawień teatru cieni.

blokownia -

konstrukcja znajdująca się powyżej okna sceny, służąca do
zawieszenia dekoracji, ramp świetlnych itp.

Błotnica Strzelecka -

miejscowość w województwie opolskim, gdzie od
stycznia 1946 r. działa Uniwersytet Ludowy, który już w roku 1948 na
organizowanych tam kursach podjął m. in. tematykę teatru lalek. Od października
1980 r. Błotnicki Uniwersytet zmienił profil kształcenia i do 1992 r. stał się
pomaturalną 2-letnią szkołą przygotowującą słuchaczy do zawodu instruktora teatru
lalek. Słuchacze U.L. rekrutowali się z terenu całego kraju.

MÓJ TEATR
Renata Bloch
M-GOK w Więcborku
Moja przygoda z lalką rozpoczęła się od roku 1985 jako instruktor założyłam z
p. Cebulską pierwszy teatr lalki w naszym powiecie i gminie „Kara-Bara” jako aktorzy
zaangażowani zostali dorośli głównie nauczyciele i miłośnicy teatru.
Ja sama również straszyłam dzieci - jako czarownica, diabeł, zbój Madej ale również
byłam dobrą wróżką itd.
Te czasy wspominam z pewnym sentymentem. Objechaliśmy każdy zakątek - gdzie
chciano nas widzieć w tym domy dziecka, sanatoria, szpitale, świetlice wiejskie, w
plenerze, wojewódzkie ośrodki itp. Z tamtych lat pamiętam takie przedstawienia
„Poziomkowe igraszki”, „Cztery mile za piec”, „Jaworowi ludzie”, „Szewczyk
Dratewka”, „Żaczek Szkolaczek”, „O Kasi co gąski zgubiła”, „Bez pracy nie ma
kołaczy” „Strachy”, „Wyspa”, „Szary Smok”, „Mały książę” i wiele wiele innych.
Scenariusze niektórych pisałam sama - dostosowując je bezpośrednio do
indywidualnej gry aktorów.
Od początku brałam udział w licznych prezentacjach, konfrontacjach i przeglądach
między innymi w Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Dziecięcej, w Konfrontacjach
Teatrów (lalkowych) dziecięcych - żywy plan, w Wojewódzkich Konfrontacjach
Tatrów lalkowych, w licznych rejonowych przeglądach oraz dwukrotnie w
Ogólnopolskich Spotkaniach Lalkarzy w Puławach. W sumie otrzymaliśmy 5
nominacji do Puław (oprócz VI ponieważ nie braliśmy w nim udziału).
3-krotnie odwiedziła nas tel;ewizja i nagrała przedstawienia (premiery) „Czarodziej”,
„Stonoga”, „Kożucha Kłamczucha” w Telewizyjnym Przeglądzie Teatralnym nasz
zespół otrzymał wyróżnienia. W 1998 - zostaliśmy zaproszeni do telewizji w
Warszawie i nagraliśmy „Czarodzieja”.
Pracuję obecnie na 1/2 etatu z dwoma grupami „Bzykami” i „Promykami”.
Promuję również młodych poetów i literatów pomagając im w prezentacji własnej
twórczości - przy wydawaniu almanachów, organizowaniu biesiad czy spotkaniach z
Arką Poezji - w Bydgoszczy.
Oprócz Teatru lalki - prowadzę koło teatralne żywego planu. W 1997 - w Teatralnych
Konfrontacjach w Świeciu zajęliśmy I miejsce a ja otrzymałam nagrodę za ciekawą
reżyserię.
Jestem też organizatorem innych imprez kulturalnych w naszej gminie. W 1999
zorganizowałam I - Gminny Przegląd - „Jasełka 99” - impreza cykliczna (mam
nadzieję). Z młodzieżą i dziećmi bierzemy udział w biesiadach, konkursach
literackich poetyckich itp. Współpracuję z szkołami, jak również z „Schollą” Katolickim Kołem Teatralnym. W roku 1999 - wystawiliśmy sztukę „Marcelino chleb i
wino” spektakl, który cieszył się dużą frekwencją. Obecnie myślimy o wystawieniu
misteriów.
W roku 1999 - otrzymałam z rąk burmistrza „Rycerza 99” - honorową nagrodę
(statuetkę) za pracę kulturalną dla naszego miasta i gminy.
W zasadzie trudno jest pisać o własnej pracy - tym bardziej chwalić się nią jednak
niewątpliwie muszę stwierdzić z całą stanowczością ( po 22 latach pracy) kocham
teatr - cieszę się że mogę jeszcze pracować mam nadzieję że tan świat który
tworzymy my aktorzy instruktorzy jest o wiele lepszy i ciekawszy.
P.S.

Nigdy w zasadzie nie przykładałam wagi do zbierania recenzji Fotek czy
innych wycinków prasowych - stąd mam wiele trudności bo pozostało ich niewiele
poza licznymi dyplomami.

TEATR LALEK W ZWIERCIADLE PRASY

Pacynki, kukiełki i cienie
Spośród jedenastu przedstawień zaprezentowanych na VI Wojewódzkich
Konfrontacjach Teatrów lalkowych „Pacynka” zorganizowanych przez Wojewódzki
Ośrodek Kultury w Bydgoszczy i Sępoleński Ośrodek Kultury 8 kwietnia w Sępólnie
Krajeńskim jedno zostało zagrane pacynkami, osiem kukiełkami i dwa lalkami
cieniowymi. W jednym młody aktor kreował sceniczną postać i w planie lalkowym, i
żywym (gdzie właściwie był tylko - należącym do przedstawianego baśniowego
świata! - narratorem, tak odzianym, jak lalka), w kilku pojawiał się żywoplanowy
narrator, lalkarze amatorzy zachowują więc wierność klasycznym technikom
lalkowym - wystawiając bajkowe i baśniowe opowieści. To miłe i ważne, że
pielęgnują tradycje teatru lalek, dbają o jego gatunkową czystość. I potrafią osiągać
lalkarski kunszt: pośród jedenastu widowisk dwa były zrealizowane i zagrane
mistrzowsko, dwa znakomicie, pozostałe dobrze.
Najdoskonalszy kształt sceniczny miało kukiełkowe przedstawienie Teatru
Lalek i Cieni Baśniowy Świat z Centrum Kultury „Zamek” w Nowem nad Wisłą O
kozie rogaty. Zespół pokazał ludową bajkę kociewską - posługując się gwarą.
Urzekała w tym przedstawieniu szlachetna prostota tekstu, dekoracji, lalek i
inscenizacji. Bawił rubaszny chłopski humor i dowcip. Historia kłopotów dwojga
staruszków z niesforną kozą miała swa miejsca akqi: wiejskie podwórko i wnętrze
chaty. Wystarczyło ją odwrócić, by przenieść się z zagrody do wnętrza izby. Czego
nie pokazano w planie lalkowym, dopowiadała dziewczynka w kociewskim stroju.
Sfery opowieści (narracji) i gry kukiełkami płynnie nachodziły na siebie, przenikały
się. Podziw budziła animacyjna precyzja młodych lalkarzy. Ujmowała klarowność i
jasność scenicznego świata.
O kozie rogaty otrzymało pierwszą nagrodę i nominację do udziału w XXXII
Ogólnopolskich Spotkaniach Lalkarzy, które odbędą się w Puławach w dniach 25-28
maja. Nagrodę burmistrza Sępólna Krajeńskiego otrzymała Szara Szyjka wystawiona
w technice teatru cieni przez Teatr Lalek i Cieni Imagilandia ze Szkoły Podstawowej
nr 8 w Toruniu. To liryczna opowieść o kaczce, tytułowej Szarej Szyjce, która nie
może latać, gdyż ma niesprawne skrzydło. Nie wyruszy więc jesienią do ciepłych
krajów. Musi sama przetrwać zimę. Dzięki pomocy Zajączka nie ginie... Opowieść
była wzruszająca, ale niestety urodę plastyki, animacyjną płynność przytłumił
nadmiar słów sprawiający, że widowisko było cokolwiek nużące. Można je określić
jako piękną lalkową ilustrację opowiadania, w którego tekście gubił się dramatyzm i
niknęła dynamika. Szkoda, bo obrazy w planie teatru cieni miały niezwykłą urodę.
Drugą nagrodę i nominację na Spotkania w Puławach otrzymał Teatr Fantazja
ze Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej, który zagrał pacynkami zabawną
sztukę Nie ma tego złego...Skromne dekoracje, śliczne pacyneczki, staranna oprawa
muzyczna pozwalały młodym aktorom wydobywać z tekstu dowcip i bawić się za
parawanem. Z wigorem lalkarzy nieco kontrastowała nieśmiałość narratorki... Nie
zawsze udawało się zachować płynność zmiany scen. Jednak interpretacja tekstu kreacja postaci, animacja lalek i spójność widowiska (przedstawianego świata)
rekompensowały - głównie techniczne - niedostatki.
Pomysłowo i zgrabnie wystawił bajkę O Królu Pantalonie Teatr Biedronka ze
Świetlicy Wiejskiej w Dąbrowie Chełmińskiej - laureat trzeciej nagrody. Wykonawcy
grali ze swadą nawiązywali kontakt z widzami, ale niemiłosiernie trzepotali
kukiełkami, by zaznaczyć która postać mówi. Czasem jedna postać zasłaniała drugą.

Jednak wyrazistość lalek, udana kreacja postaci, sympatyczny tekst, świetny pomysł
z lalkową repliką żywoplanowego Pazia - narratora, inscenizacyjna spójność
spektaklu pozwalają upatrywać przyczyny mankamentów w zwyczajnym
niedopracowaniu. Pewnie zabrakło czasu...
Te cztery widowiska wyróżniały się. Pozostałe zawierały wiele ciekawych
pomysłów. Niemal w każdym zwracały uwagę dobrze zagrane role. Cóż, bądź to z
powodu nie dość nośnego, bo przegadanego tekstu, bądź potknięć technicznych,
bądź chaotycznego ruchu lalek forma prezentacji okazywała się niepełna. Tu warto
przypomnieć słowa wytrawnego lalkarza Stefana Giełdona wypowiedziane podczas
spotkania instruktorów z jurorami: w teatrze lalek może nie być słowa, muzyki, ale nie
może nie być ruchu, a więc pracę z amatorskim zespołem lalkowym należy
rozpoczynać od nauki ruchu, od poszukiwania ruchu dla przedmiotu jakim jest lalka.
Trzepot, czasem wręcz drgawki lalek to najczęstszy błąd w pokazywanych
przedstawieniach. W jednym z nich konkurencją dla kukiełek było nadto barwne tło:
lalki niknęły w nim.
Prócz pomysłów i rozwiązań inscenizacyjno-reżyserskich, kreacji aktorskich
walorem spektakli pokazanych w Sępólnie była plastyka: ładne lalki i skromne,
wysmakowane dekoracje, niekiedy delikatnie sugerowane obrazkiem czy rysunkiem.
Wprawdzie jury (Agnieszka Andruszko, Krystyna Stankiewicz i niżej
podpisany) przyznało nagrody, to jednak - co podkreśliła dyrektor Wojewódzkiego
Ośrodka Kultury w Bydgoszczy Maria Sobczak - najważniejsze jest samo-spotkanie.
I - dodaje Renata Rybacka, która imprezę przygotowała - artystyczna przygoda. •

Jerzy Rochowiak
Biuletyn Informacji Kulturalnej, WOAK Toruń 2000

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA
ZARZĄDU KLUBU INSTRUKTORA LALKARZA
w dniu 26.C9.20CO r.
1. Powitanie
2. Kalendarz imprez lalkarskich:
• ustalenie terminu VIII Biesiady Lalkarskiej w Nowym k/Świecia na
2 grudnia 2000 r. z uwagi na Jubileusz S.P. nr 8 w Toruniu i udziału Teatru
z Nowego w obchodach jubileuszowych
• VIII Biesiada Lalkarska:
wystąpią:
- Teatr Lalek i Cieni Imagilandia z S.P. nr 8 w Toruniu z
przedstawieniem „Zabawa w Śpiącą Królewnę”;
- Teatr Cieni „Kacper” Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu;
- Teatr Świetlicowy „Biedronki” z Dąbrowy Chełmińskiej.
- Zarząd postanowił by biesiadę w roku 2001 poświęcić teatrowi cieni.
Proponowano także, by biesiada trwała 2 dni.
3. Wojewódzkie Konfrontacje Teatrów Lalkowych „Pacynka” odbędą się 21.04.2001 r.
w Sępólnie Krajeńskim.
4. Miłośnik Teatru Lalek zeszyt 4:
• Teatr lalek w zwierciadle prasy
• Lalka jawajka
• Mały słownik c.d. „b”
5. Wolne wnioski:
• biblioteka repertuarowa
• kurs lalkarski
• współpraca z innymi instytucjami kultury
• propozycja udziału lalkarzy w Międzynarodowym Festiwalu Solistów
Lalkowych.

Z NOTATNIKA LALKARZA

z NOTATNIKA LALKARZA

25 marca 2000 r. w Szkole Podstawowej nr 8 w Toruniu odbyły się warsztaty dla
nauczycieli i instruktorów teatru lalek na temat: „Teatr cieni jako forma wychowania
przez sztukę”.

W kwietniu 2000 r. jubileusz 55-lecia istnienia obchodził toruńskki Teatr Lalek „Baj
Pomorski”.

W dniach 25-28 maja 2000 r. odbyły się po raz 32 Ogólnopolskie Spotkania Lalkarzy
w Puławach.

W czerwcu 2000 r. w ogólnopolskim konkursie na sztukę dla dzieci p. Jerzy
Rochowiak wyróżniony został za sztukę „Anioł, diabeł i malarz”.

W Magdeburgu w dniach 24.06-02.07.2000 r. odbył się XVIII Kongres DNI MA w
najstarszej międzynarodowej organizacji lalkarzy.

W sobotę 2 grudnia 2000 r. w Centrum Kultury „Zamek” w Nowem n. Wisłą lalkarze
mogą uczestniczyć w VIII Biesiadzie Lalkarskiej.

W dniach 14-19.04.2001 r. w Lodzi odbędzie się II Międzynarodowy Festiwal
Solistów Lalkarzy.

przygotował: s.g.

Teatr Lalek ARLEKIN

Poland 90-718 Łódź. ul. 1 Maja 2, tel./fax (O 48 42) 633 08 94. e-matl: arlekin@cpu2.com.pl

THE INTERNATIONAL FESTI7AL OF SOLO RUPPETIERS
MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL SOLISTÓW LALKARZY

Uprzejmie informujemy, że w dniach 14-19.04.200Ir. odbędzie się w Łodzi
II Międzynarodowy Festiwal Solistów Lalkarzy.
I. Festiwal ma charakter konkursu, w którym przewidziano nagrodę
główną-statuetkę Grand Prix i nagrodę pieniężną w wysokości
1500,-$ oraz wyróżnienia o łącznej wartości 1500,-$. O podziale
wyróżnień zadecyduje Jury festiwalu.
II. Proponowane prezentacje muszą być solowymi popisami sztuki lalkowej
i powinny mieścić się w czasie 45-120 minut. Dopuszcza się
możliwość uczestnictwa w nich dodatkowych osób w charakterze
pomocy technicznej.
III. Nadesłane zgłoszenie powinno zawierać:
1. Wypełnioną kartę uczestnictwa .
2. Materiały reklamowe ( zdjęcia, programy, recenzje, plakaty itp.).
3. Kasetę video VHS z zapisem spektaklu (warunek niezbędny do
kwalifikacji).
4. Informację nt. prezentowanego spektaklu i wykonawcy, którą w
przypadku zakwalifikowania do konkursu organizatorzy zamieszczą
w wydawnictwie festiwalowym.
IV. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31.10.2OOOr. Informacje o
zakwalifikowaniu widowiska zostaną przesłane zgłaszającym się
artystom do 30.11.2000r.
V. Uczestnicy festiwalu przyjeżdżają na własny koszt.
VI. Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie wraz ze śniadaniem przez
cały czas trwania festiwalu oraz honorarium za prezentowane
przedstawienie w wysokości 1-500,-PLN.
VII. Zakwalifikowani do udziału w festiwalu artyści zobowiązani są do
obecności w dniu ogłoszenia wyników konkursu.
VIII. Zgłoszenia należy przesłać na adres:
Biuro Organizacyjne
Międzynarodowego Festiwalu Solistów Lalkarzy
Teatr Lalek „Arlekin”
ul.l-go Maja 2, 90-718 Łódź
tel.(0-42) 632-73-85, 633-66-70
tel./fax (0-42) 633-08-94
e-mail: arlekin@,cpu2.corn.pl
www arlekin.newmedia.pl

BAJECZKA O MAŁPCE

Osoby:

Małpki:
TITA
MAMA
TATA
BABCIA
DZIADEK
CIOCIE
WUJKOWIE
KOKO

( Na scenę wbiega dużo Małpek - chłopcy i dziewczynki. Tańczą, śmieją się, bawią w
berka. Po chwili śpiewają:)

Melodia nr 1
1. My jesteśmy małpia rodzina,
małpia rodzina,
małpia rodzina,
co wesoło dzień rozpoczyna,
dzień rozpoczyna,
dzień rozpoczyna.
2. To wujkowie, a to ciotunie,
a to ciotunie,
a to ciotunie.
To dziadkowie, a to babunie,
a to babunie,
a to babunie.
(Na przód sceny wychodzi Małpka Tita)
3. A to Tita, mała małpeczka,
mała małpeczka,
mała małpeczka.
O niej właśnie będzie bajeczka,
będzie bajeczka,
będzie bajeczka.
( Do Tity podchodzą rodzice i biorąją za ręce)
TATA

Jestem tatuś małej Tity
i mam humor znakomity,
bo córeczka moja mała
dziś na palmę się wdrapała.

(Tita rzuca się tatusiowi na szyję.)

TITA

Jaka ze mnie tam panienka ?
Niepotrzebna mi sukienka.
Starczą majtki połatane,
żeby wspinać się na lianę.
BABCIA

Nie zasmucaj swej mateczki,
która ciągle dla córeczki
sukieneczki piękne szyje
i każę ci umyć szyję.
TITA

Nie chcę kiecek, nie chcę mydła!
Ta rodzina mi obrzydła!
Ide sobie w świat daleki,
hen, za lasy! Hen, za rzeki.
(Małpki śpiewają.)
Melodia nr 2

1. Idź, małpeczko. Idź, malpeczko.
Lecz nie odchodź za daleczko,
bo świat groźny jest i zły:
w dżungli żyją groźne Iwy.
2. Świat rozumu cię nauczy
i humorów cię oduczy.
A gdy dojdziesz już daleczko,
to do domu wróć, małpeczko.
(Wszystkie Małpki - prócz Tity - odchodzą. Tita wędruje, śpiewa - światłami robimy
ciemność - Małpka kładzie się i śpi. Rano wstaje, przeciąga się - zimno jej. Idzie
dalej. Próbuje jeść różne rzeczy, ale są niesmaczne, więc je wyrzuca. Wreszcie
siada. Dmucha na nóżki, łapie się za brzuszek.)
TITA

Chce mi się jeść, chce mi się pić!
Tak trudno jest na świecie żyć.
Nikt nie woła na obiadek ani babcia, ani dziadek ...
(Nagle patrzy zaniepokojona.)

MAMA

A ja jestem jej mateczka.
Bardzo martwi mnie córeczka,
bo nie nosi sukieneczki
i na palmach drze majteczki.
(Tita odwraca się, wypina pupkę. Ma na majteczkach kilka kolorowych łat. mama
daje jej klapsa. Tita staje zawstydzona i obrażona na mamę)
BABCIA

Ciągle radzę mojej wnusi,
by słuchała swej mamusi.
DZIADEK

A ja chcę, by moja wnusia
zawsze brała wzór z tatusia.
BABCIA (sprzecza się z dziadkiem)

Najważniejsza jest mamusia.
DZIADEK

Nie! Ma przykład brać z tatusia.
BABCIA

To wstyd, by dziewczynka mała
tylko z taty przykład brała.
MAMA

Jaka z ciebie będzie mama,
gdy o siebie nie dbasz sama!
Jaka z ciebie będzie żona,
wciąż na palmie zawieszona ?
TITA

Ja nie wyjdę nigdy za mąż
i nie będę wcale mamą.
Nie chcę słuchać takich rad.
Nie mów nic, bo pójdę w świat!
CIOTKA

Musisz się domyślić sama,
co ważnego mówi mama.
I nie możesz ciągle płakać,
gdy mama nie daje skakać!
WUJEK

Trzeba także słuchać taty,
ćwiczyć skoki i szpagaty;
zwinną być i zgrabną być,
ale - jak panienka żyć.

Coś się za krzakami rusza,
ze strachu truchleje dusza.
Nikt mi teraz nie pomoże. (Chowa głowę, wypina pupkę.)
Ach, nie zjadaj mnie potworze!

(Wchodzi elegancki Małpiszon Koko. Zauważa Titę, obchodzi ją wokół.)
KOKO

Mały chłopiec, biedny taki.
Schował się ze strachu w krzaki.
Brudny cały i obdarty takie życie to nie żarty.
Chodź tu do mnie, chodź niebożę,
dzielny Koko ci pomoże.

(Tita wstaje, stoi zawstydzona, boi się, aby Koko nie rozpoznał swojej pomyłki.)
Możesz zostać moim sługą
bo wędruję bardzo długo
i zmęczony jestem srodze,
a mój sługa utknął w drodze.
TITA

Kim ty jesteś, drogi Koko ?
Głowę nosisz tak wysoko ?
KOKO

Bo jestem królewskim synem ...
Zabłądziłem odrobinę.
Idę znaleźć sobie żonkę
z ładną buzią i ogonkiem.
Musi piękną małpką być,
jak prawdziwa dama żyć!
TITA

Zaraz ci pokażę drogę,
lecz ja z tobą iść nie mogę.
KOKO

A czy, biedny obdartusie,
masz tatusia lub mamusię ?
TITA

Mam tatusia, mamę mam
i do domu wrócę sam!
Pójdziesz dróżką - tam, wysoko...
Do widzenia, dzielny Koko, (wybiega)

(Na scenę wbiegają Małpki. Na pierwszym planie „maszeruje” Koko. Na drugim
planie stają Małpki, śpiewają na melodię nr 2.)
Czy to wraca mała lita?
Czy ktoś inny tu zawita?
To gość jakiś znakomity...
Nie ma, nie ma naszej Tity ...
KOKO (do Małpek)
Witam państwa, pięknie witam.
0 gościnę grzecznie pytam.

BABCIA

Chętnie, gościu, cię witamy
i na obiad zapraszamy.
DZIADEK

Powiedz, gościu znakomity,
nie spotkałeś naszej Tity
MAMA

Moja śliczna Tita mała
na wędrówkę się wybrała.
TATA

Żeby tylko Tita mała
Iwa groźnego nie spotkała...
KOKO

Wasza Tita jest mi obca.
Ja spotkałem tylko chłopca,
obdartego i brudnego,
i bardzo przestraszonego.
TATA

Czego szukasz w naszych stronach?
KOKO

Ach, potrzebna jest mi żona!
Gdy ją znajdę - daję słowo:
Będzie wszystkich małp królową!
CIOCIA

Czyżbyś był królewskim synem?
Odwróć głowę odrobinę!
Tak! Słuchajcie! To jest Koko!
Kłaniam panu się głęboko.

(WszystkieMałpki kłaniają się. Z boku wychodzi Tita. Jest czysta, pięknie ubrana,
zachowuje się jak dama.)

TITA

Pozwólcie niech mała Tita
z pięknym Koko się przywita ...
(Kłania się. Koko podbiega, bierze Titę za rączkę, jest zachwycony)
MAMA

Co tu robisz, panno miła?
Powiedz, gdzieś tak długo była?
DZIADEK

Ech, nieważne gdzie chodziła,
grunt, że zdrowa powróciła.
Przedstawiam ci, panie wnuczkę ...
BABCIA (do Tity)
Życie dało ci nauczkę?

TITA

Tak, babuniu, zrozumiałam,
że nie zawsze rację miałam.
KOKO (klęka przed Titą)
Drodzy państwo, oto ona!
Moja żona wymarzona!
Jeśli wszyscy się zgodzicie,
ślub weźmiemy już o świcie.

TATA

Trzeba spytać najpierw Tity ...
TITA

Ach, to pomysł znakomity,
przecież jestem grzeczną damą
prawda, ukochana mamo?
MAMA

Sama nie wiem, drogi panie,
czy mej córki wychowanie
odpowiednie dla królowej...
Zresztą - niech rodzina powie.
MAŁPKI (śpiewają na melodię nr 1:)

1. My jesteśmy małpia rodzina,
małpia rodzina,
małpia rodzina,
A to nasza piękna dziewczyna,
piękna dziewczyna,
piękna dziewczyna.

2. Wychowanie dobre dostała,
dobre dostała,
dobre dostała.
Na królową jest doskonała,
jest doskonała,
jest doskonała.
3. Mądra, schludna, wysportowana,
wysportowana,
wysportowana.
Jednym słowem: prawdziwa dama,
prawdziwa dama,
prawdziwa dama.

Melodia nr 1

1. My jesteśmy małpia rodzina,
małpia rodzina,
małpia rodzina,

Melodia nr 2.

1. Idź, małpeczko. Idź, małpeczko.
Lecz nie odchodź za daleczko.
bo świat groźny jest i zły:
w dżungli żyją groźne lwy.

