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Kiedy otrzymuję pocztą elektroniczną projekt kolejnego numeru
naszej gazety teatralnej GABIT do zatwierdzenia – do wprowadzenia swoich uwag i sugestii – pod moim zdjęciem i Pani dyrektor
zawsze pojawia się wiele znaczący napis: [brak treści]. Ten „brak
treści” oznacza, że najwyższa pora coś, chociaż parę krótkich zdań,
od siebie napisać. W gazecie wszystko już pięknie skomponowane,
gotowe, aby drukować i oddać kolejny numer w Państwa ręce.
Ponieważ to wydanie ukaże się w przededniu święta wszystkich
lalkarzy i święta teatru, życzę nam wszystkim, aby Teatr Był Zawsze
w Nas: mądry, cierpliwy, zrozumiały w swoich zawiłościach, ale
przede wszystkim dla Nas i o Nas.
Zbigniew Niecikowski
dyrektor naczelny i artystyczny
Teatru Lalek „Pleciuga”
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9 „Bal b a r y k i Z ł o t a Pi o se nk a”

7 M ały K on trapunk t

2
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| Okładka. Projekt kostiumów do spektaklu
„Balbaryk i Złota Piosenka” autorstwa Joanny Braun

1 5 „R o snę” d l a naj mł o d sz yc h
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Pośpiech, pośpiech, pośpiech!
W ferworze pracownia – ostatnie wykończenia i poprawki, próby
idą pełną parą, inspicjent/asystent reżysera „prawie” nie wychodzi
z teatru. W Biurze Obsługi Widzów nad wyraz intensywnie, bo
przecież w repertuarze planowe spektakle, przecież premiera,
przecież KONTRAPUNKT... W pokojach biurowych pośpiech
do potęgi, bo jakieś terminy, korekty, drukarnie, hotele, umowy... a każdy dzień przynosi coś nowego. I nie zawsze są to miłe
niespodzianki.
Jaki dziś dzień, mylą się daty, nie ma akceptacji logotypów, program już musi iść do drukarni, jeszcze ostatnia korekta Gabita, nie
zgadza się faktura, czy głos będzie słyszalny spod całych masek?
Mieszają się sprawy, tematy, zadania. I wszystko szybko, szybko,
szybko!
Czy to chaos, czy bałagan? Ależ skądże, można by rzec – artystyczny nieład, ale przecież pod kontrolą. Tak po prostu wygląda
teatr od kulis przed premierą i przed festiwalem. I choć powyższe
sygnały nie oddają tej – w gruncie rzeczy – cudownej atmosfery zabiegania, choć nie sposób przytoczyć anegdot wyrwanych
z kontekstu, bo byłyby słabo czytelne, to proszę uwierzyć na słowo: przed premierą i przed festiwalem w teatrze wrze jak w ulu.
A przecież tego nie widać. I tak właśnie ma być! Bo gdy zgasną
światła na widowni, na scenie rozpocznie się premierowy spektakl
i nie będzie w nim śladu zabiegania. Gdy w przerwie przedstawienia wezmą Państwo do ręki program czy Gabit – będą to uporządkowane wydawnictwa. Gdy rozpocznie się KONTRAPUNKT,
czeka nas jedynie planowa „gonitwa”, by móc obejrzeć wszystkie
festiwalowe propozycje.
Sądzę, że w naszym teatrze wszyscy jednak lubimy ten przedpremierowy i przedfestiwalowy pośpiech. Bo przybliża nas to do
spotkania właśnie z Państwem – naszą wyjątkową Publicznością.
Zatem – do zobaczenia!
Anna Garlicka
zastępca dyrektora Teatru Lalek „Pleciuga”

| fot. Karolina Machowicz
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kronika
To już było
1 września 2015
Kawiarenka w Pleciudze znów zaczęła działać!
Obecnie jest prowadzona przez firmę Corona
Group.
5 września 2015
Rozpoczęcie sezonu artystycznego w Pleciudze.
Odbyły się warsztaty plastyczne i pokaz Teatru
Tańca. Aktorzy Pleciugi zaśpiewali piosenki
z teatralnych przedstawień i zagrali spektakl
„Zuzu i Lulu”. Ponadto z okazji czwartej edycji
ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie dyrektor Zbigniew Niecikowski odczytał dzieciom
i dorosłym fragmenty „Lalki” Bolesława Prusa.
6 września 2015
Prezentacja spektaklu „W moim ogrodzie”
przygotowanego przez dzieci podczas letnich
warsztatów.
26 września 2015
Premiera spektaklu „Tygrysek i kapitan Morgan”.
Scenariusz i reżyseria: Grzegorz Kwieciński.
13 października 2015
Decyzją Kapituły Atestów Polskiego Ośrodka
ASSITEJ spektakl „Bajki samograjki” w reżyserii
Anny Augustynowicz został nagrodzony Atestem
Wysokiej Jakości i Poziomu Artystycznego za
rok 2013.

KRONIKA TEATRU LALEK „PLECIUGA”
wrzesień 2015 – marzec 2016
samograjki” w reżyserii Anny Augustynowicz
oraz „Przygody Sindbada Żeglarza” w reżyserii
Aleksandra Maksymiaka. Podczas sobotniego
finału Pleciuga zaprezentowała „Przygody Sindbada Żeglarza”.
3 grudnia 2015
Premiera spektaklu „Kraina Śpiochów” Marty
Guśniowskiej. Reżyseria i opracowanie scenograficzne: Zbigniew Niecikowski.
5 i 6 grudnia 2015
W Pleciudze odbył się kiermasz rękodzieła artystycznego.
11 grudnia 2015
Premiera spektaklu „Poruszenie” na podstawie
wierszy E.E. Cummingsa. Tłumaczenie: Stanisław Barańczak, Artur Międzyrzecki. Wybór
wierszy, scenariusz i inscenizacja: Marta Łągiewka. Opieka reżyserska: Wiesław Łągiewka. Występuje: Marta Łągiewka. Projekt zrealizowany
w ramach stypendium Marszałka Województwa
Zachodniopomorskiego. Projekt dofinansowany
przez Miasto Szczecin. Patronat projektu: Związek Artystów Scen Polskich. Partner projektu:
Teatr Lalek „Pleciuga” w Szczecinie.

17 października 2015
Premiera spektaklu „Rosnę”. Scenariusz i reżyseria: Mariola Fajak-Słomińska, Janusz Słomiński.

31 grudnia 2015
Podczas sylwestra w Pleciudze dzieci obejrzały
spektakl „Kraina Śpiochów” w reżyserii Zbigniewa Niecikowskiego, a widzowie dorośli – spektakl „Wybierz Osiecką raz jeszcze” w reżyserii
Dariusza Kamińskiego.

23–29 października 2015
W ramach programu TEATR POLSKA spektakl
„Przygody Koziołka Matołka” w reżyserii Zbigniewa Niecikowskiego został zaprezentowany
w Drawsku Pomorskim, Koninie, Krotoszynie,
Gostyniu, Środzie Wielkopolskiej i Jarocinie.

16 stycznia 2016
Teatralny Podwieczorek w Pleciudze. W trakcie
warsztatów dzieci dowiedziały się wielu interesujących rzeczy o szopkach i przedstawieniach
jasełkowych, a następnie stworzyły własne szopkowe kukiełki.

24 października 2015
W Pleciudze odbyła się kolejna edycja Kiermaszu
Książki Przeczytanej. Kiermasz został zorganizowany przez portale SzczecinCzyta.pl, Szczecindladzieci.net.pl i Teatr Lalek „Pleciuga”.

20–22 stycznia
Prezentacje spektaklu „A Dramatic Comedy”, współtworzonego przez jednego z aktorów Pleciugi. Scenariusz, animacja: Adam
Frankiewicz, Rafał Hajdukiewicz. Scenografia: Kinga Dalska, Adam Frankiewicz, Rafał
Hajdukiewicz. Muzyka na żywo, kompozytor:
Magdalena Mioduszewska.

20–22 listopada 2015
W ramach programu TEATR POLSKA spektakl
„Przygody Koziołka Matołka” w reżyserii Zbigniewa Niecikowskiego został zaprezentowany
w Nowym Dworze Gdańskim, Sztumie i Tczewie.
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28 listopada 2015
Finał Konkursu na Inscenizację Dawnych Dzieł
Literatury Polskiej „Klasyka Żywa”. W konkursie wzięły udział dwa spektakle Pleciugi: „Bajki

25 stycznia 2016
W Pleciudze odbyło się spotkanie dyskusyjne
„Między nami dobrze jest? „«Nowy» teatr nie(po)rozumienia” prowadzone przez profesora
Dariusza Kosińskiego, wykładowcę w Katedrze
Performatyki Wydziału Polonistyki Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie, zastępcę dyrektora

Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.
1–12 lutego 2016
Ferie zimowe w Pleciudze. Pod kierunkiem
instruktorów i pedagoga teatralnego dzieci
w wieku od 8 do 14 lat stworzyły przedstawienie,
do którego wykonały też samodzielnie scenografię, plakaty i zaproszenia.
14 lutego
Walentynkowa odsłona najnowszego spektaklu
dla dorosłych – „Poruszenia” w reżyserii Marty
Łągiewki. Z okazji święta zakochanych widzowie
otrzymali też słodki rabat w Café Pleciuga.
17 lutego
Teatralny Podwieczorek w Pleciudze. Z okazji
Światowego Dnia Kota dzieci poznały Pettsona
i kota Findusa, bohaterów serii książek Svena
Nordqvista, po czym stworzyły własną wersję
kociego przyjaciela. Odbyła się także zbiórka
datków dla KOCIEGO SZCZECINA – szczecińskiego oddziału Fundacji VIVA – Akcja na
rzecz Zwierząt.
1 marca
W Pleciudze odbyło się kolejne spotkanie dyskusyjne wchodzące w skład cyklu poprzedzającego sesję „«Nowy» teatr nie(po)rozumienia”.
Spotkanie „Performatywny, postdramatyczny,
postteatralny –«totalny bełkot», czyli Po co nam
dzisiaj teatr?” prowadził dr Piotr Rudzki, kierownik literacki Teatru Polskiego we Wrocławiu
i wykładowca w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.
1 marca
W Teatrze Lalek „Pleciuga” odbyła się konferencja prasowa, na której przedstawiono program
pięćdziesiątego pierwszego Przeglądu Teatrów
Małych Form KONTAPUNKT 2016 i szóstej
edycji Małego Kontrapunktu. Po konferencji
rozpoczęto sprzedaż biletów.
18 marca
Premiera spektaklu „Balbaryk i Złota Piosenka”
na podstawie powieści Artura D. Liskowackiego.
Spektakl jest koprodukcją Teatru Lalek „Pleciuga” w Szczecinie i Małego Kontrapunktu.

Nr 1 (46) 2016

wydarzenia

Szanowni Czytelnicy
Ponieważ Gabit zostanie oddany do druku zanim ukaże się tegoroczne orędzie z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru
pozwalam sobie zamieścić orędzie Krzysztofa Warlikowskiego z roku 2015, na łamach Gabita jeszcze niepublikowane,
a nadal jakże ważne i aktualne. 									V. Janiszewska

21 marca – Międzynarodowy Dzień Aktora Lalkowego
27 marca – Międzynarodowy Dzień Teatru

Orędzie z okazji
Międzynarodowego
Dnia Teatru
Krzysztof Warlikowski, dyrektor artystyczny Nowego Teatru w Warszawie. 2015
Mistrzów dla teatru najłatwiej znaleźć z dala od teatru. To
zwykle ci, których nie zajmuje teatr jako machina do reprodukowania klisz i konwencji. To oni znajdują pulsujące źródła
i żywe nurty rzek, które omijają na ogół teatralne sale i gromadzące się w nich codziennie niezmierzone zastępy ludzi
porających się z naśladowaniem jakichś światów. Naśladujemy
zamiast tworzyć światy własne, skupione, uzależnione wręcz
od debaty z publicznością i afektów, które przepływają zakryte, a które właśnie teatr najlepiej potrafi odsłaniać.
Takich przewodników znajduję najczęściej w prozie.
Dziś stale i codziennie myślę o pisarzach, którzy przed około stu laty proroczo, choć powściągliwie opisali zmierzch
europejskich bogów, który pogrążył naszą cywilizację
w mroku do dziś nierozjaśnionym. Mam na myśli Franza
Kafkę, Tomasza Manna i Marcela Prousta. Dziś do tego grona
proroków dołączyłbym jeszcze Johna Maxwella Coetzeego.
Ich wspólne poczucie nieuchronnego końca świata, nie
planety, ale modelu relacji międzyludzkich, porządków i rewolt, towarzyszy nam teraz dojmująco. Nam, którzy żyjemy

po końcu świata. Wobec zbrodni i konfliktów, które podpalają coraz to nowe miejsca szybciej nawet, niż wszędobylskie
media nadążają z relacjami. Te pożary zresztą szybko się
nudzą i bezpowrotnie znikają z prasowych doniesień, czujemy się bezradni, przerażeni i osaczeni. Nie potrafimy już
budować wież, a mury, które uparcie wznosimy, nie chronią
nas przed niczym, przeciwnie, same wymagają ochrony
i troski, która pożera gros naszej życiowej energii. I nie
mamy już siły, żeby próbować dojrzeć to, co jest za bramą,
za murem. A właśnie wobec tego powinien istnieć teatr
i w tym szukać swojej mocy. Zaglądać tam, gdzie patrzenie
wzbronione.
„Podanie usiłuje dociec tego, co niedocieczone. A że
bierze początek z głębi prawdy, musi znaleźć swój koniec
w niedocieczonym” – te słowa, które Kafka odniósł do metamorfoz podania o Prometeuszu, odnoszę silnie do tego,
jaki powinien być teatr, i takiego teatru, biorącego początek
w głębi prawdy i znajdującego koniec w niedocieczonym,
wszystkim jego robotnikom, tym, co na scenie, i tym, co
na widowni, życzę z całego serca.
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Przegląd Teatrów Małych Form
KONTRAPUNKT 2016
W kwietniu tego roku szczeciński festiwal teatralny wkracza w drugie półwiecze. Przed nami pięćdziesiąta pierwsza
15–24 kwietnia 2016
edycja, która zapowiada się niezwykle interesująco.
Przegląd Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT po
raz szósty rozpoczniemy od Małego Kontrapunktu, teatralnego święta dla dzieci. Czekają na nas spektakle ze Szczecina
oraz ze szkół teatralnych, a także rozmaite warsztaty. Mały
Kontrapunkt rozpocznie się od prezentacji przedstawienia
„Balbaryk i Złota Piosenka” Artura D. Liskowackiego w reżyserii Zbigniewa Niecikowskiego. O koprodukcji Teatru Lalek
„Pleciuga” w Szczecinie i Małego Kontrapunktu dowiecie się
więcej w tym numerze „Gabitu”.
Prezentacje konkursowe KONTRAPUNKTU to jedenaście spektakli z Polski, Niemiec, Belgii i Austrii. W ramach
prezentacji pozakonkursowych proponujemy małe formy
teatralne oraz ekranizacje spektakli z Teatroteki.
Po raz dziesiąty wyjedziemy do Berlina, by w Deutsches
Theater, Volksbühne i Schaubühne obejrzeć najciekawsze
propozycje tego sezonu.
Wśród imprez towarzyszących jak zwykle znajdzie się panel dyskusyjny (w tym roku opiekunem merytorycznym jest
profesor Dariusz Kosiński z Uniwersytetu Jagiellońskiego),
promocja publikacji (najnowszego tomu „Biblioteki KONTRAPUNKTU” oraz trzech zeszytów „Pamiętnika Teatralnego”), spektakl plenerowy (Theater Anu, znany nam już
z „Wielkiej podróży” z 2014 roku) i Noc Performerów. Ponadto czekają nas: trzy dni dyskusji w Brama Jazz Cafe, koncerty
oraz wystawa plakatów zorganizowana w 2015 roku z okazji
250-lecia teatru publicznego w Polsce. Nie zabraknie szczecińskich akcentów: będzie Szczecin na KONTRAPUNKCIE,
Filharmonia na KONTRAPUNKCIE, Szczecińska Północ
Teatrów, Zachodniopomorska OFFensywa Teatralna.
Zgodnie z tradycją festiwal zakończy się spektaklem finałowym. Pozostanie on w naszej pamięci, wraz z werdyktem
jury, wrażeniami po obejrzanych przedstawieniach i wspomnieniami o festiwalowych wydarzeniach, aż do kolejnej
edycji. Na osłodę jeszcze w czerwcu zaprosimy wszystkich
na ostatnie spotkanie dyskusyjne, podczas którego wspólnie
porozmawiamy o współczesnym teatrze. A potem będziemy
już tylko odliczać dni do kwietnia następnego roku...
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MAŁY KONTRAPUNKT
15–17 kwietnia 2016
przedstawienia
piątek 15 kwietnia
17.00 – Balbaryk i Złota Piosenka (wiek 7+), Teatr Lalek
„Pleciuga” (duża scena)
sobota 16 kwietnia
11.00 i 12.30 – ANY-BODY (wiek 5+), Akademia Teatralna,
Białystok (duża scena)
15.00 – Rosnę (wiek do 4), Teatr Lalek „Pleciuga” (sala kameralna)
niedziela 17 kwietnia
10.30 – A kuku (wiek do 4), Teatr Lalek „Pleciuga” (sala prób)
11.00 i 12.30 – Łazienkowy Plac Zabaw (wiek do 6), Kooperacja Flug, Białystok (sala kameralna)
14.00 – Humoreska – przygody Eska Floreska (wiek do 8),
Pod Pretekstem, Szczecin (duża scena)

warsztaty
sobota 16 kwietnia
10–11.00 i 12–13.00 – Warsztaty pięciu zmysłów (warsztaty
z elementami sensoplastyki, dzieci 2–4 lata)
11.30–14.30 – Twórcza Cytrynka / Manufaktura z Pomysłem
(otwarte warsztaty robienia lizaków)
14–15.00 i 15.30–16.30 – Bohaterowie baśni Pleciugi (warsztaty plastyczne, dzieci 4–6 lat)
niedziela 17 kwietnia
11–12.00 – Bohaterowie baśni Pleciugi (warsztaty plastyczne,
dzieci 7–10 lat)
11.30–14.30 – Twórcza Cytrynka / Manufaktura z Pomysłem
(otwarte warsztaty robienia lizaków)
13–14.00 – Warsztaty pięciu zmysłów (warsztaty z elementami
sensoplastyki, dzieci 5–7 lat)

| Mały Kontrapunkt 2015
fot. Dominika Odrowąż
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Szczecińska Grupa Improwizacyjna „Pod Pretekstem”

Humoreska – przygody Eska Floreska
Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku

ANY-BODY

Magdalena Dąbrowska, Małgorzata Rytel, Milena Kobylińska
reżyseria: Wiesław Czołpiński, Agnieszka Makowska
scenografia: Magdalena Dąbrowska, Małgorzata Rytel,
Milena Kobylińska
muzyka: Mikołaj Trzaska, Bobby McFerrin
premiera: 24 stycznia 2015
spektakl dla dzieci od lat 5
występują: Magdalena Dąbrowska, Milena Kobylińska,
Małgorzata Rytel
fot. Rafał Derkacz

pomysł i realizacja: Szczecińska Grupa Improwizacyjna
„Pod Pretekstem”
premiera: improwizacja prezentowana jest od 2015 roku
spektakl dla dzieci do lat 8
występują: Agnieszka Górska, Agnieszka Stańczak,
Agnieszka Sowińska, Paula Hawrus, Grzegorz Aleksander Młudzik
fot. Monika Bałut

Teatr Lalek „Pleciuga”

A kuku

Maria Jamińska
reżyseria: Maria Jamińska
scenografia: Maria Jamińska
muzyka: Jacek Wierzchowski
premiera: 22 września 2012
spektakl dla dzieci do lat 4
występują: Edyta Niewińska-Van der Moeren,
Krzysztof Tarasiuk
fot. Karolina Machowicz
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Kooperacja Flug | Białystok

Łazienkowy Plac Zabaw

spektakl zespołowy
opieka artystyczna: Błażej Piotrowski
kompozytor, muzyka na żywo: Patryk Ołdziejewski
premiera: 14 czerwca 2014
spektakl dla dzieci od roku do lat 6
występują: Izabela Zachowicz, Michał Karwowski
fot. Katarzyna Pietruska

W ramach Małego Kontrapunktu zostaną zaprezentowane także spektakle Teatru Lalek „Pleciuga”:
„Balbaryk i Złota Piosenka” (wiecej informacji na s. 9–14 ) oraz „Rosnę” (więcej informacji na s. 15–18).
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BALBARYK I ZŁOTA PIOSENKA
Artur D. Liskowacki
scenariusz: Artur D. Liskowacki
reżyseria: Zbigniew Niecikowski
scenografia: Joanna Braun
muzyka: Jacek Wierzchowski
choreografia: Zbigniew Szymczyk
występują:
Balbaryk / Chłopiec z książką – Rafał Hajdukiewicz
Sumak – Krzysztof Tarasiuk
Palcaty – Dariusz Kamiński
Makar Onmu Szelki – Przemek Żychowski
Azalia – Paulina Lenart
Amadeusz – Maciej Sikorski
Król Smucisław – Mirosław Kucharski
Smok z Trzema Głowami – Maciej Sikorski,
Grażyna Nieciecka-Puchalik, Danuta Kamińska
Król Wyśmieszko – Maciej Sikorski
Czarodziej Kabakuk – Mirosław Kucharski
Tutajanie, Smutlandczycy, Weselianie,
Pustynkowie, Mru-Mru – Danuta Kamińska,
Paulina Lenart, Marta Łągiewka,
Grażyna Nieciecka-Puchalik,
Edyta Niewińska-Van der Moeren
Malbłąd – pracownicy techniczni
inspicjent: Marzena Heropolitańska
premiera: 18 marca 2016
Koprodukcja
Teatru Lalek „Pleciuga” w Szczecinie
i Małego Kontrapunktu

| Próba spektaklu „Balbaryk i Złota Piosenka”
fot. Piotr Nykowski
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Ze Szczecina,
lecz nie tylko dla tego miasta...

Artur Daniel Liskowacki – ur. 1956 w Szczecinie, prozaik, poeta, autor sztuk scenicznych,
słuchowisk i książek dla dzieci. W jego dorobku znajdują się powieści (m.in. finalistka
Nagrody Literackiej NIKE 2001 Eine kleine i nominowany do Europejskiej Nagrody Literackiej Mariasz), liczne tomy opowiadań oraz zbiory esejów i wierszy. Debiutował powieścią
dla dzieci Balbaryk i Skrzydlate Psy (1983), dla dziecięcego czytelnika przeznaczone były
także inne jego książki, m.in. konytynuacja cyklu Balbaryk i Złota Piosenka oraz Balbaryk
i Tajemne Wrota, a także Najbłękitniejsze oczy, Straszny smok Synoptycy, Śnieżynek, który
miał też wersję sceniczną (Teatr Lalek „Pleciuga”, 1997). W latach 2006–2008 na antenie
Programu IV PR emitowano – napisane specjalnie dla tego programu – jego słuchowiska
dla dzieci (realizowane przez Dobrosławę Bałazy, Jana Warenycię, Waldemara Modestowicza
z udziałem m.in. Agatay Kuleszy, Krzysztofa Wakulińskiego, Henryka Talara, Grzegorza
Wonsa, Włodzimierza Pressa, Joanny Jędryki, Piotra Bajora). Pracuje jako publicysta
„Kuriera Szczecińskiego”.
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Czasami chodzi
o dobre słowo

Ze Zbigniewem Niecikowskim,
reżyserem spektaklu „Balbaryk i Złota Piosenka”,
rozmawia Violina Janiszewska

| Zbigniew Niecikowski – reżyser spektaklu „Balbaryk i Złota Piosenka”,
próba spektaklu
fot. Piotr Nykowski

Złota Piosenka – czym jest w spektaklu, czym jest dla tytułowego Balbaryka?
Nie ma definicji, czym jest Złota Piosenka. To jest coś cennego, nieopisanego, co powstaje między ludźmi. W spektaklu
mamy grupę przyjaciół. Każdy z nich jest inny, a mimo różnic
postanawiają razem odszukać Złotą Piosenkę, by uwolnić
wspaniałą i cudowną kiedyś krainę Tutaj z Wielkiej Ciszy
i Wielkiej Mgły. Złota Piosenka to może być wszystko, to
może być uścisk dłoni, miłe, czułe spojrzenie, dobre słowo.
Tajemnicą spektaklu, a także książki jest, dlaczego Tutajanie
i Tutajanki zaczęli popadać w konflikty i kłótnie. Pojawia się
co prawda czarodziej Habakuk, który przeszkadza czwórce
przyjaciół w ratowaniu krainy Tutaj, ale to nawet nie on powoduje czy wywołuje między Tutajanami nieporozumienia.
Balbaryk, widząc, że dzieje się coś niepokojącego, obserwując
pojawiającą się mgłę, postanawia zrobić wszystko, by kraina była taka jak dawniej – przyjazna i spokojna. Wyrusza
w podróż statkiem, na którym nieoczekiwanie spotyka swoich
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przyjaciół. Odczytują list, który wiele im wyjaśnia w tej
pełnej tajemnic sytuacji.
Czy to pierwsze spotkanie z Balbarykiem w teatrze?
Jeszcze pod koniec lat osiemdziesiątych realizowałem
spektakl „Śnieżynek” na podstawie książki Artura Daniela Liskowackiego. Po wielu latach przyszedł czas, by
historię kolejnego bohatera tego autora przenieść na
deski teatru. Odcinków „Balbaryka” jest kilka i mam
nadzieję, że ten nowy bohater zdobędzie w Pleciudze
sympatię widzów. Wówczas będziemy mogli realizować
kolejne spektakle i przedstawić kolejne przygody tej
postaci.
Co wyjątkowego jest w historii Balbaryka?
Oczywiście nie można było zrobić dokładnej adaptacji
książki, ponieważ postaci jest tam bardzo wiele i często
są to bohaterowie przez autora nazywani stworzonkami. Z takim fantastycznym światem, nierealnym, nierzeczywistym Balbaryk i jego przyjaciele spotykają się
w czasie podróży. Dzięki choreografii, nad którą pracuje
z aktorami Zbigniew Szymczyk, tak niezwykłe postaci jak Tutajanie, Pustynki czy Weselianie są nietypowi
i charakterystyczni. Ważne jest to, że w czasie spektaklu
na scenie mamy spotkanie planu lalkowego z dorosłym
aktorem, bez użycia parawanu. Mam nadzieję, że wielu
młodych widzów odnajdzie w sobie Balbaryka, jakieś
wspólne z tym bohaterem cechy, wspólne spojrzenie na
świat, a może odwagę.
Czy ten spektakl kończy się morałem, jakąś puentą?
Miłość i przyjaźń zawsze zwyciężą.

Zbigniew Niecikowski – dyrektor naczelny i artystyczny Teatru Lalek „Pleciuga”. Absolwent Państwowej
Wyższej Szkoły Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, Wydział Lalkarski w Białymstoku.
W PLECIUDZE jako aktor od 1 stycznia 1980, od stycznia 1991 zastępca dyrektora, a od maja 1993 pełniący
obowiązki dyrektora teatru. We wrześniu tego samego roku został dyrektorem naczelnym i artystycznym.
Na swoim koncie ma wiele nagród, m.in. nagrodę zespołową Grand Prix XI Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów
Lalek w Opolu w 1983 roku za „Rzecz o Jędrzeju Wowrze”
w reżyserii Bogdana Głuszczaka i Jana Wilkowskiego oraz
Grand Prix X Międzynarodowych Toruńskich Spotkań Teatrów Lalek w październiku 2003 roku za „Co się dzieje
z modlitwami niegrzecznych dzieci?” w reżyserii Anny Augustynowicz.

12

| Próba spektaklu „Balbaryk i Złota Piosenka”
fot. Piotr Nykowski
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fot. Piotr Nykowski
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Joanna Braun
Lalki
niepowtarzalne

W Teatrze Lalek „Pleciuga” w marcu 2012 roku odbyła się
premiera spektaklu Paskuda i Maruda, do którego scenografię,
lalki i kostiumy zaprojektowała Joanna Braun. Przy okazji
Paskudy i Marudy Joanna Braun mówiła, że nie lubi, by w jej
lalkach była powtarzalność, że każdy spektakl i każda lalka to
zupełnie inny projekt, bo ona sama jest inna, inny jest świat,
inny teatr, inni ludzie.
Balbaryk i Złota Piosenka także ze względu na kostiumy, lalki
i scenografię zaprojektowane przez Joannę Braun będzie niezwykłym, wartym udziału, teatralnym wydarzeniem.
vj

Joanna Braun ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie (1967). Ma na swoim koncie ponad 150 realizacji scenograficznych w teatrach dramatycznych, lalkowych i jednym
(już nieistniejącym) teatrze tańca.
Od 2004 roku jest pedagogiem Państwowej Wyższej Szkoły
Teatralnej w Krakowie na wydziale reżyserii dramatu. Od
2005 publikuje w gazecie teatralnej „Didaskalia”. Bierze udział
w tematycznych wystawach scenograficznych zbiorowych
oraz często w prezentacjach indywidualnych: niezbędnym
warsztacie bazowej pracy nad formą.
W 2006 roku ASSITEJ przyznał Joannie Braun Nagrodę
im. Jana Dormana „za twórczość wyróżniającą się tajemniczym osobliwym pięknem i doskonałością w stylu licznych
i niezapomnianych scenografiach dla dzieci i młodzieży”.
W 2012 roku otrzymała srebrny Medal Zasłużonym Kulturze - Gloria Artis, nadawany przez Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego osobom szczególnie wyróżniającym się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności
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| fot. Karolina Machowicz

kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego.
Jej mistrzowsko wykonane lalki podbijają cały świat.
Joanna Braun ostatnio zajmuje się badaniem tematu ciała, co
prezentuje w wystawach:
votarium – BWA Bielsko-Biała
Ifamki – Galeria ZASP-u w Krakowie
Infamki i Infantki – Galeria Stara Prochownia w Warszawie
oraz W hołdzie Pinie Bausch. Fascynacja osobowością Piny
Bausch i jej teatrem tańca przyniosła po śmierci niemieckiej
artystki osobiste impresje i refleksje Joanny Braun, zanotowane w rysunkach stop-klatkach gesty tancerki z Café Müller.
Tworzą one opowieść o życiu intymnym kobiety, jej odczuwaniu ciała, relacjach międzyludzkich i procesie umierania.
Wystawa była prezentowana w Teatrze Polskim w Szczecinie,
Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie, Instytucie Teatralnym
w Warszawie, Małopolskim Ogrodzie Sztuki w Krakowie,
Teatrze Maska w Rzeszowie.
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SNĘ

reżyseria
Mariola Fajak-Słomińska, Janusz Słomiński
scenografia
Jolanta Brejdak
muzyka
Zbigniew Krzywański
choreografia
Arkadiusz Buszko

występują
Paulina Lenart, Edyta Niewińska-Van der Moeren, Krzysztof Tarasiuk
teatr cieni
Mariola Fajak-Słomińska, Janusz Słomiński
premiera: 17 października 2015

| Krzysztof Tarasiuk i Paulina Lenart w spektaklu „Rosnę”
fot. Piotr Nykowski
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Wrażliwość jest
podstawowym warunkiem
Spektakl „Rosnę” dla bardzo małego widza to kolejna propozycja Marioli Fajak-Słomińskiej
i Janusza Słomińskiego, na co dzień aktorów Teatru Lalek „Pleciuga”.
Z pomysłodawcami przedstawienia i twórcami scenariusza rozmawia Violina Janiszewska

znaleźć swoje płaszczyzny zainteresowania. Reakcje takich
małych widzów są pozbawione dyplomacji, bezwzględnie
szczere i nieprzewidywalne. I to właśnie cenimy.
Czy ten spektakl jest w stanie przykuć uwagę dorosłych?
M.F.-S.: Dorośli, którzy oglądają nasze przedstawienia, to
przeważnie rodzice i dziadkowie małych dzieci. Patrzą na
scenę przez pryzmat dziecka i niejako oczami dziecka. Często
widzimy w oczach dorosłych łzy wzruszenia i wtedy wiemy,
że nie zgubili dziecięcej wrażliwości. Ta wrażliwość właśnie
jest warunkiem pozytywnego odbioru naszych spektakli.

Wasza publiczność jest wyjątkowa. Spaceruje w czasie
spektaklu, wyciąga ręce do aktorów, wskakuje na kolana
rodziców. Czym urzekł was taki młody widz?
M.F.-S.: Oboje lubimy małe dzieci, choć są bezbronne, niezwykle wrażliwe i łatwo je do teatru zrazić. Nieraz widzieliśmy, jak mama wyprowadza szlochające dziecko, które trafiło
na spektakl przeznaczony dla starszych. Taki mały widz to
prawdziwe wyzwanie. Nie jest łatwo utrzymać uwagę maluchów przez 15 minut, a my staramy się, by uczestniczyły
w spektaklu przez ponad pół godziny. Wybraliśmy formę
plastyczno-muzyczną, bo i niemowlęta, i starsze dzieci mogą
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| fot. Karolina Machowicz

Jak rodzą się (à propos rodzenia) wasze pomysły?
M.F.-S.: Kiedy rozmawiamy o spektaklu, przychodzi nam
do głowy tak wiele pomysłów, że nie sposób ich zawrzeć
w jednym scenariuszu.
J.S.: Scenariusze naszkicowane przez Mariolę rozwijamy
wspólnie. Czasami zmieniamy kolejność scen, dodajemy
postacie, formy sceniczne i staramy się przewidzieć reakcje
dzieci, dla których to wszystko ma powstać. Ich reakcje i ich
emocje.
Nie zatrzymujecie się. Kolejne pomysły i kolejne spektakle...
M.F.-S.: Po premierze „Rosnę” zrealizowaliśmy kolejne przedstawienie – „Zmyślanka” w Teatrze Animacji w Poznaniu,
które zostało bardzo dobrze przyjęte. Mamy też propozycję
kolejnych realizacji. Szczerze mówiąc, nabraliśmy wiatru
w żagle po naszej pierwszej premierze dla najnajów „Afrykańska przygoda”. Myślę, że reakcje dzieci, reakcje rodziców na
wszystkich naszych spektaklach, także na ostatniej premierze,
udowodniły, że obrany przez nas kierunek poszukiwań jest
prawidłowy.
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„Rosnę” –
powoli i medytacyjnie

Sztuka „Rosnę” Marioli i Janusza Słomińskich to ciepła,
„przytulna” i urocza propozycja teatralna nie tylko dla najmłodszych widzów, lecz także dla całych rodzin. Opowiada o dzieciach i aniołkach wspólnie baraszkujących w tym
ziemsko-niebiańskim świecie. Anioły mają szczególną misję, ponieważ opiekują się dziećmi, żeby te były bezpieczne
i szczęśliwe, ale w wolnych chwilach bawią się i rozrabiają.
Cała sztuka jest swoistą plastyczno-pantomimiczną kompozycją, w której nie pojawia się ani jedno słowo, za to
szczególną rolę grają kolory i muzyka. Na scenie aktorzy delikatnie budują prostą, nastrojową opowieść o oczekiwaniu
na narodziny dziecka aż do chwili jego przyjścia na świat.
Główną bohaterką jest pewna pani (Edyta Niewińska-Van
der Moeren), która wykonuje zwykłe czynności domowe, pije
kawę, sprząta, wychodzi do pracy, wraca i czeka. Jednocze-

| Krzysztof Tarasiuk i Paulina Lenart w spektaklu „Rosnę”
fot. Piotr Nykowski

śnie widzimy w kolejnych odsłonach jak jej rośnie brzuch,
następnie rodzi się dziecko, które rośnie, uczy się chodzić,
bawić i poznaje świat. Wszystkiemu z ukrycia przyglądają
się dwa anioły, które czasami jak chochliki (ze śmiesznymi
balonowymi, sprężynującymi skrzydełami) wprowadzają
trochę zamieszania do codziennego życia, ale jednocześnie
pilnują ładu i harmonii w domu. Tej dziecięcej opowieści
towarzyszy wiele kolorów, szczególnie niebieski, który jest
dosłownie wszędzie. Z kolorów tworzy się także cały świat
bajki, scenografia, kolorowe są fotele i poduszki, na których
mogą usiąść dzieci na widowni.
Twórcami tego niezwykle bajkowego świata są już doświadczeni w tej dziedzinie Mariola Fajak-Słomińska i Janusz Słomiński. Ich poprzednia sztuka dla maluszków „Afrykańska
przygoda” w plebiscycie teatralnym Bursztynowy Pierścień
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została uznana przez widzów za najlepsze przedstawienie
sezonu 2010/2011. Spektakl ten wystawiły także teatry Miniatura z Gdańska i Wrocławski Teatr Lalek.
Muzyka do „Rosnę” to dzieło Zbigniewa Krzywańskiego,
znanego głównie jako gitarzysta rockowy zespołu Republika,
który także komponuje muzykę dla dzieci.
Rodziców zastanawiał brak postaci męskich w sztuce, nie
pojawia się tam ojciec dziecka, jest tylko damsko-męska para
aniołów, no ale anioły to przecież istoty pozbawione płci.
W jakim celu ta równowaga w przyrodzie teatralnej została
zachwiana? A może to zabieg celowy? Może to szansa dla rodziców, by rozbudować scenariusz według własnego pomysłu
w rozmowie, po spektaklu z dzieckiem.
Po przedstawieniu – niespodzianka. Nikt nie spodziewał się,
że w pozawieszanych wszędzie chmurach ukryte są pluszaki.
Przestrzeń sceny nieoczekiwanie powiększa się o przestrzeń
widowni, a dzieci biorą udział w kolejnej części spektaklu.
Konieczność rozstania się z pluszakami spotyka się często
z odmową małych widzów, jednak ostatecznie zabawki wracają do chmurek. Mimo to coś po takim spektaklu w małych
i w dorosłych widzach pozostaje. Co to takiego? Jak to nazwać
i gdzie należy tego szukać?
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Janusz Janiszewski

| Edyta Niewińska-Van der Moeren (górne zdjęcie)
i Paulina Lenart w spektaklu „Rosnę”
fot. Piotr Nykowski
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„PORUSZENIE”
E.E. Cummings
tłumaczenie: Stanisław Barańczak, Artur Międzyrzecki
wybór wierszy, scenariusz i inscenizacja: Marta Łągiewka
opieka reżyserska: Wiesław Łągiewka
scenografia: Natalia Szostak
muzyka: Elżbieta Sokołowska
wiolonczela: Natalia Wesołowska
ruch sceniczny: Arkadiusz Buszko
występuje: Marta Łągiewka
premiera 11 grudnia 2015

| Marta Łągiewka w monodramie „Poruszenie”
fot. Piotr Nykowski
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Artysta – pacyfista
E.E. Cummings urodził się 14 października 1894 roku
w Cambridge, Massachusetts. Był malarzem, poetą, dramaturgiem i jednym z głównych przedstawicieli nowojorskiej
awangardy literackiej.
Jego ojciec, Edward Cummings, był pastorem i profesorem
nauk politycznych i społecznych na Harvardzie. Miłość do
języka i zabawy zaszczepiła w synu matka. Cummings wychowywał się w środowisku elit umysłowych głęboko religijnego
i konserwatywnego wschodniego Wybrzeża Ameryki.
Od 1911 roku studiował na Harvardzie grekę i języki nowożytne. W uczelnianych pismach zamieszczał pierwsze wiersze, poznał twórczość modernistów i poznał późniejszego
przyjaciela Johna Dos Passosa.
W 1917 roku zaciągnął się do armii amerykańskiej. W czasie
pierwszej wojny światowej pracował jako kierowca ambulansu
na froncie francuskim w Normandii. Cummings był pacyfistą.
Został aresztowany, kiedy przechwycono jego listy, w których cenzor doszukał się wątków pacyfistycznych. Uwolniony
dzięki poparciu i staraniom ojca, stał się zajadłym krytykiem
wojny i armii, czołowym głosicielem pacyfizmu, co będzie
często pojawiało się w jego poezji.
Zamieszkał w Nowym Jorku i w 1918 roku zaczął publikować
poezję w miesięczniku „The Dial”. Na podstawie doświadczeń
z czasów obozu napisał (1920–1922) jedyną powieść „The
Enormous Room”.
W latach 1921–1923 mieszkał w Paryżu, gdzie zaprzyjaźnił się z Poundem i Hartem Crane’em. Od 1923 roku aż do
końca życia, z rzadkimi wyjazdami (np. w 1931 do Związku
Radzieckiego), żył i tworzył w Nowym Jorku. Przez kolejnych
czterdzieści lat dzięki wytężonej pracy pisarskiej stopniowo
stawał się czołową postacią nowojorskiej bohemy. Publikował
wiersze, wydawał eseje i organizował wystawy malarskie.
Wiersze E.E. Cumingsa były swoistym manifestem pochwalającym indywidualną kreatywność i wolność.
Zmarł po wylewie krwi do mózgu 3 września 1962 roku
w North Conway w stanie New Hampshire.
Na język polski wiersze E.E. Cummingsa tłumaczył Stanisław Barańczak, Artur Międzyrzecki i Julia Hartwig, piosenki
z jego tekstami śpiewał Grzegorz Turnau.

***
Noszę twe serce z sobą (noszę je w moim
sercu) nigdy się z nim nie rozstaję (gdzie idę
ty idziesz ze mną; cokolwiek robię samotnie
jest twoim dziełem, kochanie)
i nie znam lęku
przed losem (ty jesteś moim losem) nie pragnę
piękniejszych światów (ty jesteś mój świat prawdziwy)
ty jesteś tym co księżyc od dawien dawna znaczył
tobą jest co słońce kiedykolwiek zaśpiewa
oto jest tajemnica której nie dzielę z nikim
(korzeń korzenia zalążek pierwszy zalążka
niebo nieba nad drzewem co zwie się życiem; i rośnie
wyżej niż dusza zapragnie i umysł zdoła zataić)
cud co gwiazdy prowadzi po udzielnych orbitach
noszę twe serce z sobą (noszę je w moim sercu)
przełożył Artur Międzyrzecki

Projekt zrealizowany w ramach
stypendium Marszałka
Województwa Zachodniopomorskiego

Projekt dofinansowany
przez Miasto Szczecin

Patronat projektu: Związek Artystów
Scen Polskich

oprac. V. Janiszewska
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Partner projektu: Teatr Lalek „Pleciuga”
w Szczecinie
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Poruszające „Poruszenie”

W grudniu na deskach Teatru Lalek „Pleciuga” miała miejsce
premiera kolejnego spektaklu dla dorosłych.
Marta Łągiewka, od dawna zafascynowana twórczością
Edwarda Estlina Cummingsa, znanego jako E.E. Cummings,
zrealizowała swój pomysł spektaklu na podstawie jego tekstów
i w grudniu 2015 roku odbyła się premiera zatytułowana „Poruszenie”. Umiejętność Cummingsa pisania o najprostszych
uczuciach w sposób niebanalny zachwyca wielu.
Marta Łągiewka: Cummings afirmował życie, bawił
się językiem, łączył ze sobą sprzeczności i właśnie to
wszystko podoba mi się w jego twórczości najbardziej,
ale „Poruszenie” to przedstawienie także muzyczne i tak
naprawdę to muzyka oraz mój śpiew są w pewnym sensie
przeciwwagą dla tego, co wniósł sam Cummings.
Dla aktora teatru, który najczęściej gra w spektaklach wieloobsadowych, monodram to nie tylko wyjątkowe doświadczenie,
lecz także wyzwanie. Marcie Łągiewce na scenie towarzyszą
wyłącznie lalki. Na scenie, bo do pracy nad spektaklem zaprosiła kilku innych artystów.
Moment premiery, spotkania z publicznością to moment konfrontacji. Moment, w którym aktor wreszcie dowiaduje się, czy
widz rozumie i odczuwa podobnie.

| Marta Łągiewka w monodramie „Poruszenie”
fot. Piotr Nykowski

Marta Łągiewka: Premiera „Poruszenia” była na pewno
ważnym wydarzeniem w moim życiu zawodowym. Cieszę
się, że udało mi się zrealizować spektakl według mojego
pomysłu. Dla mnie granie „Poruszenia” to za każdym razem duże wyzwanie, ale i ogromna radość. Okazało się,
że także dla widzów ten spektakl i wiersze mają w sobie
coś ulotnego i magicznego.
vj
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„A Dramatic Comedy”
z muzyką w tle

Adam Frankiewicz, Rafał Hajdukiewicz

A Dramatic Comedy

scenariusz, animacja:
Adam Frankiewicz, Rafał Hajdukiewicz
scenografia: Kinga Dalska, Adam Frankiewicz,
Rafał Hajdukiewicz
premiera: 20 stycznia 2016

Tu zaczął się teatr cieni
Chińska legenda o powstaniu teatru cieni, to historia cesarza
Wu z dynastii Han. Opowieść o jego cierpieniu spowodowanym śmiercią ukochanej kobiety o imieniu Li.
Kiedy Li umarła, cesarz cierpiał i tęsknił. By zmniejszyć jego
smutek, pewien taoistyczny mędrzec sprawił, że od czasu do
czasu na ścianie cesarskiej komnaty pojawiał się cień ukochanej. Zgrabne ciało kobiety odtworzono na 11 oddzielnych
kawałkach skóry osła, połączono w stawach tak, że mogły
się ruszać, a twarz i ubranie ozdobiono malowidłami. Światło
lampy co wieczór wywoływało na ścianie cień ukochanej
konkubiny cesarza. Wieczorne spotkania cesarza z cieniem
pięknej Li odbywały się na granicy snu i jawy. Mimo to koiły
jego smutek i tęsknotę.
– Czy wiecie, co to jest teatr cieni? – spytał Rafał Hajdukiewicz
publiczność przybyłą na spektakl „A Dramatic Comedy”
Cisza.
– A czy ktoś z was miał kiedykolwiek do czynienia z teatrem
cieni?
Cisza.
– Jestem więc odpowiednim człowiekiem, w odpowiednim
czasie i miejscu – powiedział aktor. – Za chwilę opowiem
wam trochę o teatrze cieni, a nawet będziecie mogli taki teatr
cieni zobaczyć.
Tak rozpoczęło się spotkanie twórców spektaklu „A Dramatic
Comedy” z licealną publicznością.

22

Rafał Hajdukiewicz opowiedział krótko o historii teatru cieni.
O pięknych początkach tej najstarszej formy sztuki azjatyckiej,
powstałej w III wieku p.n.e. w Chinach, o metodach wykonywania pierwszej lalki cieniowej, o kolejnych krajach, początkowo
Azji, później także Europy, które zafascynowały się tą formą
teatru.
„A Dramatic Comedy” to spektakl mocno osadzony w XX
wieku. Rok 1918 jest bowiem początkiem aktorskiej, teatralnej
i filmowej kariery kultowej postaci, jaką jest Charlie Chaplin
i to on jest głównym bohaterem tego spektaklu w Pleciudze.
Za pomocą 91 lalek dwóch animatorów opowiada historię
żywiołowego Charliego. Chaplin ucieka przed policją, pracuje
w teatrze, przenosi się do Ameryki, natrafia na węża morskiego
i rosyjską łódź podwodną, wraz z Księżycem skacze na linie
pomiędzy dachami domów. W spektaklu pojawia się także
statek kosmiczny, o którego obecność w przedstawieniu nie
omieszkała spytać publiczność. Muzyka grana na żywo tworzyła niepowtarzalny nastrój, który tak charakterystyczny był
w czasach kina niemego.
Teatr cieni – pomimo, a może właśnie dzięki wielowiekowej
tradycji – posiada magiczną moc. Zaprasza do świata wszechotaczającej ciemności i koncentruje uwagę widza na rozświetlonym ekranie. Bohaterowie są bardzo blisko, a jednocześnie
nierzeczywiści, niedostępni i dalecy. To jest właśnie czar teatru
cieni docenianego w wielu zakątkach świata.
vj
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Ferie zimowe w teatrze

Od 1 do 12 lutego 2016 w Teatrze Lalek „Pleciuga” jak co roku
odbywały się teatralne zimowe ferie.
Dzieci, które zgłosiły się do udziału w projekcie, korzystając
ze wszystkich udogodnień teatru, budowały wspólny spektakl.
Krok po kroku młodzi artyści dowiedzieli się, jak powstaje
prawdziwe przedstawienie teatralne. Dzieci stworzyły scenariusz, wykonały scenografię, uczestniczyły w szyciu kostiumów, zaprojektowały plakaty i zaproszenia, poznały zasady
funkcjonowania techniki scenicznej.
Jednak by spektakl mógł się odbyć, niezbędni są aktorzy, którzy przed zgromadzoną publicznością wystąpią.
Na spektakl, poprzedzony wieloma próbami i zatytułowany
„Upiory i Dobre Stwory”, przyszło bardzo wielu widzów.
Przedstawienie, a także dwa tygodnie sumiennego budowania spektaklu przez młodych artystów, zostały nagrodzone
gromkimi, zasłużonymi brawami.
vj
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Warsztaty teatralne
dla dzieci
Kolejne premiery młodych aktorów

Od kilku lat Marta Łągiewka, aktorka Teatru Lalek „Pleciuga”,
prowadzi regularne warsztaty teatralne dla dzieci. Każdy,
kilkumiesięczny cykl spotkań kończy się uroczystą prezentacją, na którą zapraszani są rodzice, znajomi i przyjaciele
młodych aktorów.
Ostatni powarsztatowy pokaz odbył się w grudniu 2015 roku
i wprowadził widzów w prawdziwie świąteczny nastrój.
Marta Łągiewka: Młodzi aktorzy przedstawili kolorowy
spektakl pt. „Bambino jazzu” oparty na wierszach o tematyce bożonarodzeniowej. Premiera to zawsze wspaniałe przeżycie dla dzieci, tym bardziej że dla większości z nich był to
pierwszy występ na deskach Pleciugi. Obecnie grupa pracuje
nad drugim show – happeningiem. Zostanie on pokazany
podczas marcowej premiery przedstawienia „Balbaryk i Złota
Piosenka”.
W czerwcu młodzi aktorzy planują kolejny pokaz, tym razem
ponownie na deskach teatru lalek.
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Na strychu wróżki Zapodziewanny
Odcinek 16
Kiedy Zapodziewanna zabrała Ludwiczkę w pierw-

– Mamo, możemy teraz się pobawić na dworze? – To po-

szy lot, było to dla niej niezwykłe przeżycie. Teraz, lecąc

wiedział najstarszy chłopak.

z trzema wróżkami, pomyślała sobie o innych dzieciach,

– Macie godzinę, bo potem pomożecie mi przy obiedzie

które nigdy nie fruwały w powietrzu i nie widziały, jak

– odpowiedziała mama.

zachwyca świat oglądany z góry… Przypomniała sobie,

Dzieciaki wybiegły na podwórze, śmiejąc się głośno

jak kiedyś marzyła o lataniu, patrząc na płynące po niebie

i popychając przy drzwiach. I wtedy Ludwiczka zobaczy-

obłoki. Chwyciła przemykającą obok beżową chmurkę,

ła, że ten największy chłopak trzyma w rękach jej piłkę.

polizała i poczuła wyraźny smak lodów czekoladowych.

Jej najpiękniejszy prezent urodzinowy! Prawie krzyknęła

– Jestem najszczęśliwszą dziewczynką na świecie – pomy-

z wrażenia, ale usłyszała, że jedna z wróżek ucisza ją deli-

ślała i zaśpiewała z radości:

katnym syknięciem, więc zakryła usta i patrzyła dalej, co

Fruwam z wróżkami, między chmurami,
Z chmur sobie lody odrywam,

się będzie działo…

Mariola Fajak-Słomińska

Obłok się w ustach w słodycz rozpływa
I jestem taka szczęśliwa
Szczęśliwa…
Szczęśliwa…
Przy ostatnich dźwiękach piosenki poczuła, że lądują.
I jeszcze… że dzieje się coś dziwnego. Spojrzała na wróżki,
a one zaczęły znikać! Popatrzyła na swoje ręce i nogi…
i one też robiły się coraz bardziej przejrzyste, aż zupełnie
zniknęły!
– Zapodziewanno! Co się z nami dzieje? – Ludwiczka
przestraszyła się, jak nigdy dotąd.
– Cii – cicho, patrz uważnie – uspokoiła ją wróżka, więc
dziewczynka rozejrzała się dokoła. Zobaczyła, że znalazły się na podwórku, przed małym, drewnianym domem,
ocienionym trzema wysokimi świerkami. Pod oknami
rosły żółte kwiaty, obok stał płotek, a trochę dalej wysoki,
rozłożysty dąb. Stały obok niewielkiego krzaku bzu.
Drzwi chatki otworzyły się i na podwórze wypadła gromadka dzieci.
– Za mną – wołał najwyższy chłopak, a pozostałe dzieciaki
pobiegły za nim do niewielkiej drewnianej szopy, z której
wychodziły po kolei, każde z naręczem drewna na opał.
Chłopak szedł ostatni. Zaniosły drewno do domu i wtedy
Ludwiczka usłyszała przez niedomknięte drzwi rozmowę:
– Połóżcie drewno na miejsce – mówił kobiecy głos.
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Prace dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 16,
klasa I H, wychowawczyni Iwona Pisarska

Julia Masierowsk

a

ski

iń
Wojtek Pew

Tomasz Rysiewicz

Dziękujemy!
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Prace dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 61, klasa II a
wychowawczyni Iwona Skiba

ska

cz, Emilia Włodar

Oliwia Baraniewi

Oliwia Zielińska, Ewa Zonik, Dawid

Kowalski

oluk
Hubert Jarm

Eliza Wit
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Dawid Piechota, Wojtek Tom

aszewski

Michał Szyczak, Kamil Karwacki

Informator Teatru Lalek „Pleciuga”
Bilety do nabycia w kasie teatru pl. Teatralny 1
wt.−czw. 8.30−15.30, pt. 9.00−17.00
sob.−nd. na godzinę przed spektaklem
tel. (91) 44 55 111
Biuro Obsługi Widzów tel./faks (91) 433 58 04
e-mail: widz@pleciuga.pl
Edukacja Teatralna: warsztaty plastyczne, teatralne,
muzyczne dla grup zorganizowanych i widzów
indywidualnych
Lekcja teatralna − półgodzinne spotkanie z aktorem po
spektaklu.
Urodzinki w formie twórczych zabaw teatralnych.

Dziękujemy!

Kontakt: Magdalena Bogusławska
tel. (91) 44 55 114, e-mail: edukacja@pleciuga.pl
Więcej informacji na stronie www.pleciuga.pl

Dziękuję aktorom i wszystkim pracownikom Teatru Lalek „Pleciuga” za pomoc w przygotowaniu „Gabita” – Violina Janiszewska

Wydawca:
Teatr Lalek PLECIUGA
pl. Teatralny 1, 71-405 Szczecin
Dyrektor naczelny i artystyczny: Zbigniew Niecikowski
Zastępca dyrektora: Anna Garlicka
Redakcja: Violina Janiszewska / art positiv studio

Współpraca: Magdalena Gardas-Wasilewska,
Janusz Janiszewski, Piotr Nykowski, Barbara Popiel
Korekta: Izabela Krupa
Grafika i skład: MEDIANI
Druk: Soft Vision, Ustowo 39, 70-101 Szczecin

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i zmian nadsyłanych tekstów.
Wszystkim autorom (artykułów, opinii, listów, recenzji, rysunków), którzy nadesłali swoje prace do „Gabita” – dziękujemy!
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Słownik teatralny
Białego Królika
Dom
Jestem Królikiem – podróżnikiem. Tak nazwały
mnie zwierzęta z lasu. No i nie bez powodu, bo
przecież ja ciągle wędruję. Podróżuję. Przemieszczam się i zawsze mam ku temu jakiś ważny powód.
Powód pierwszy – muszę odwiedzić przyjaciół
z drugiego końca lasu. Powód drugi – nie wiem, jak
wygląda wschód słońca oglądany z brzegu rzeki.
Powód trzeci – dawno nie byłem na najwyższym
wzgórzu w lesie. Powód kolejny – śniło mi się, że
nad brzegiem jeziora, pod zielonym krzewem,
znajduje się skarb albo że jutro w dolinie jest koncert bocianów, albo że chmurę deszczową spotkam
na wschodnim brzegu kotliny i tak dalej, i tak dalej.
Powodów jest wiele, by wyruszyć w drogę. Za to,
by wrócić, powód jest tylko jeden i zawsze ten sam.
Tu jest mój dom. Gdziekolwiek bym nie wyruszył,
zawsze wracam do domu. Otwieram drzwi, widzę
znajomy stolik, ulubiony, wysiedziany fotel i zdjęcie
mojej babci na ścianie, pod ścianą kanapę, koło
niej ciepłe, moje, kapcie. Wracam do domu. Nie
byłbym Królikiem Podróżnikiem, gdybym nie miał
domu. I chociaż piękny jest zachód słońca, wędrująca chmura i śpiew ptaków, to najlepiej czuję
się w domu!
Dlatego też myślę, że każdy powinien mieć swój
dom, w którym będzie czuł się tak dobrze i bezpiecznie jak ja w swoim! Każdy, każdy na ziemi
królik!

Ściskam zębiskami
Biały Królik

Teatr Lalek Pleciuga
pl. Teatralny 1
71-405 Szczecin

sekretariat: tel. (91) 44 55 101
sekretariat@pleciuga.pl
centrala: tel. (91) 44 55 100
Biuro Obsługi Widzów: tel. (91) 43 35 804
widz@pleciuga.pl
www.pleciuga.pl
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