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Dzieje się w Pleciudze

W Pleciudze cały czas coś się dzieje – nie tylko 
działania projektowe, lecz także inne, które tu 
chcemy Wam pokrótce zasygnalizować.

27 kwietnia
Z wielkim smutkiem dowiedzieliśmy się 
o śmierci Anny Oleksy, wieloletniej aktorki Te-
atru Lalek „Pleciuga”, uwielbianej przez dzieci 
i cenionej przez dorosłych widzów. Pogrzeb Anny 
Oleksy odbył się 8 maja.

13 maja
Pleciuga wzięła udział w akcji „Bilet do teatru za 
500 groszy”. W ramach tego działania zaprezento-
wano spektakl Kiedy zakwitnie margerytka Rady 
Moskovej w reżyserii Dariusza Kamińskiego.

21 maja
Pleciuga ponownie przyłączyła się do ak-
cji „Spacerownik teatralny”, realizowanej we 
współpracy z Instytutem Teatralnym im. Zbi-
gniewa Raszewskiego. W ramach akcji dzieci 
i dorośli wybrali się w podróż po Szczecinie śla-
dami Teatru Lalek „Pleciuga”. Przewodniczkami 
teatralnych wędrowców były aktorka Marta Łą-
giewka i pedagog teatralny Magdalena Bogu-
sławska. Spacer zakończył się w Pleciuga Caffe 
przy pysznym deserze.

10 czerwca
Setna prezentacja spektaklu A kuku! stwo-
rzonego przez Marię Jamińską. Wzruszają-
ca opowieść o małym krokodylku i krainie 
kolorów, kształtów oraz dźwięków cieszy się 
nieustanną sympatią widzów, zwłaszcza tych 
najmłodszych.

13 czerwca
Finał turnieju teatralnego „Pleciugomaniacy”. 
Do tegorocznej edycji przystąpiło siedem pię-
cioosobowych drużyn ze szkół: SP 10, SP 54, 
SP 47, SP 48, SP Słoneczna, SP Bezrzecze, 
SP TAK. Uczniów oceniało jury w składzie: 
Róża Czerniawska-Karcz, Grażyna Wojtczak, 
Urszula Adamczyk i Zbigniew Niecikow-
ski. Miejsce pierwsze zajęła drużyna SP 48, 
miejsce drugie – drużyna SP Słoneczna, miej-
sce trzecie – drużyna SP TAK. Zwycięzcy 
otrzymali puchary od Kuratorium Oświaty 
w Szczecinie, a także nagrody ufundowane 
przez szczecińskie firmy.

20 czerwca
Po ostatnim spektaklu repertuarowym na za-
kończenie sezonu (Kopciuszek według Tatiany 
Gabe w reżyserii Valdisa Pavlovskisa) zapro-
siliśmy widzów na jeszcze jedno przedstawie-

nie, tym razem przygotowane przez dzieci. 
Uczestnicy poniedziałkowych warsztatów 
prowadzonych przez Martę Łągiewkę stwo-
rzyli własną opowieść sceniczną: Rodzina, 
ach, rodzina.

26 czerwca – 7 lipca
Pierwszy turnus teatralnych półkolonii „Wa-
kacje z Pleciugą”. Pod opieką Magdaleny Bo-
gusławskiej, Marty Łągiewki, Jolanty Brejdak, 
Grażyny Wojtczak i Zuzanny Bogusławskiej 
dzieci poznały tajniki teatru i samodzielnie 
przygotowały spektakl – pokaz cyrkowy. 
W piątkowe popołudnie 7 lipca młodzi artyści 
otrzymali gromkie brawa za wspaniałą pracę.

17–28 lipca
Drugi turnus teatralnych półkolonii „Waka-
cje z Pleciugą”. Pod opieką Magdaleny Bo-
gusławskiej, Grażyny Wojtczak, Marty Łą-
giewki, Jolanty Brejdak, Karoliny Babińskiej 
i Zuzanny Bogusławskiej dzieci dowiedziały 
się, jak wygląda teatr od kuchni (właściwie 
od kulis) i przygotowały własny spektakl – 
Składzik na strachy. W piątkowe popołudnie 
28 lipca wszyscy widzowie podskakiwali ze 
strachu, drżeli z przerażenia, wstrzymywa-
li dech z niepokoju i... klaskali z zachwytu.

TEATRALNIK

| fot. Robert Stachnik
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Drodzy Widzowie,

w ostatnim tygodniu maja br. zaprosiliśmy Was do udziału 
w projekcie finansowanym przez Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego oraz Miasto Szczecin. Teatralny Ty-Dzień 
Dziecka to działania, których realizacja trwa nadal pomimo wa-
kacyjnej przerwy.
Mam na myśli MaMaMaBlog – blog o stylach wychowywania, 
o wychowywaniu przez sztukę i edukacji kulturalnej dzieci. Blog 
dla rodziców, dziadków, nauczycieli, edukatorów i dla wszystkich, 
którzy lubią dzieci i lubią sztukę! Ponadto przez cały sierpień Te-
atr Lalek „Pleciuga” zapraszał na Jasne Błonia. Czekała tam na 
widzów wystawa fotograficzna, na której można było zobaczyć 
zdjęcia ze spektakli, warsztatów, spotkań i Teatralnego Jam Ses-
sion. Do wystawy tej wracamy – tym razem w przestrzeniach 
teatru. Przed nami jeszcze kilka wydarzeń, o których informujemy 
w Teatralniku: wystawa w Książnicy Pomorskiej, słownik w sied-
miu językach, a na stronie internetowej Pleciugi można obejrzeć 
film dokumentujący działania projektu.
Naszą ostatnią premierę (a właściwie prapremierę jakże pięknie 
inaugurującą projekt), wzruszającą historię o przyjaźni wbrew 
przeciwnościom i szacunku dla czyjejś odmienności, czyli Wodną 
opowieść Maliny Prześlugi w reżyserii Roberta Drobniucha, będą 
mogli zobaczyć nie tylko widzowie Szczecina, lecz także Wałbrzy-
cha. Spektakl ten został zaproszony na kolejną edycję Festiwalu 
Małych Prapremier. To wspaniałe wyróżnienie móc pokazać naszą 
pracę publiczności festiwalowej w Wałbrzychu.
Bardzo dziękuję wszystkim: pomysłodawcom i realizatorom pro-
jektu, wszystkim pracownikom Teatru Lalek „Pleciuga”, naszym 
gościom i widzom – za niezwykłe zaangażowanie i radość wnie-
sioną w realizację Teatralnego Tygodnia Dziecka oraz inspiracje, 
opinie i recenzje.
Podobnie, jak rok temu, tak i dziś na progu nowego sezonu pra-
gnę, aby Pleciuga była miejscem rozmów o istotnych sprawach 
w życiu nie tylko młodego człowieka, jego miejscu i roli w rodzinie 
oraz społeczeństwie, lecz także seniorów, którzy na świat patrzą 
nieco inaczej – poprzez wiedzę, wiele lat zdobywaną, i ogromne 
doświadczenie, aby widzami naszego teatru mogli być również 
ci, którzy na co dzień mają utrudniony dostęp do kultury (grupy 
defaworyzowane).
Dziękuję Naszym Widzom zarówno za uczestnictwo w projekcie, 
jak i za wszystkie spotkania w Pleciudze w sezonie 2016/2017. 
Proszę też o ponowny udział w naszych wydarzeniach w sezonie 
teatralnym 2017/2018, który właśnie rozpoczynamy. O propo-
zycjach repertuarowych, wszelkich działaniach artystycznych, 
edukacyjnych i pozostałych zamierzeniach będziemy informować 
w kolejnych wydaniach Gazety Teatralnej „Gabit”, portalach spo-
łecznościowych i na stronie internetowej teatru (www.pleciuga.pl). 

Zbigniew Niecikowski 
dyrektor naczelny i artystyczny 

Teatru Lalek „Pleciuga”      

Kulturalne prezenty

Dlaczego Teatralny Ty-Dzień Dziecka? Odpowiedź jest oczywista 
– teatr lalek, którego głównymi odbiorcami są właśnie dzieci, po-
winien obdarowywać swoich widzów kulturalnymi „prezentami”. 
Tradycyjny – w postaci premiery – został w tym roku szczególnie 
uatrakcyjniony, ponieważ wokół prapremiery Wodnej opowieści 
przygotowaliśmy program pod przytoczonym powyżej tytułem. 
Najbardziej atrakcyjnym „prezentem”, jaki może podarować teatr, 
są oczywiście spektakle. Postanowiliśmy zaprezentować propozycje 
z krajów sąsiedzkich, leżących nad morzem – tak jak nasz kraj 
i w pewnym sensie nasze miasto. Skandynawia, czy szerzej – kraje 
nordyckie,  to naturalny kierunek dla Szczecina. A sam wybór 
konkretnych przedstawień wyznaczały główne wyróżniki Pleciu-
gowej prapremiery: wodny świat, natura, jak również nawiązanie 
do wymowy ideowej naszego spektaklu, czyli przyjaźni i miłości. 
W rezultacie zaprezentowaliśmy dziesięć tytułów dla dzieci 
w różnym wieku. A to zaledwie tylko część programu, bo istotnym 
jego składnikiem była część aktywizująca, adresowana nie tylko do 
dzieci, lecz także ich rodziców i opiekunów. Rozmaite warsztaty, 
spektakle czy po prostu wspólna zabawa (podczas Teatralnego 
Jam Session). 
Na naszej stronie mogą Państwo obejrzeć film z kulminacyjne-
go tygodnia projektu, a przed nami jeszcze wystawa prac dzieci 
i siedmiojęzyczny słownik. Jak widać, działania projektu rozłożone 
zostały na kilka miesięcy. To świadomy zamysł – bo Teatralny 
Ty-Dzień Dziecka powinien trwać jak najdłużej!

Anna Garlicka
zastępca dyrektora

Teatru Lalek „Pleciuga”      

TEATRALNIK

Byłam na warsztatach z dziećmi. Bardzo były zadowolone, 
zwłaszcza dziewczynki, chociaż i chłopcy znaleźli coś dla 
siebie. Tworzyliśmy rybki z folii i plastikowych bąbelków, 
a także żabki ze skarpetek. Na warsztatach teatralnych dzieci 
grały w scenkach i muszę powiedzieć, że te scenki miały po-
czątek, rozwinięcie i koniec, jednym słowem – miały fabułę. 
Dla mnie udział w takich wydarzeniach to odskocznia od 
szkolnej codzienności.
Widzieliśmy też spektakl „Wodna opowieść”. Dzieci były za-
skoczone tym, co działo się na scenie. Jak ciekawie pokazany 
został podwodny świat. Nie było wody, a miało się wrażenie, 
że ona jest wszędzie. Wszystko szumiało i bulgotało. 

Lidia, nauczycielka w klasie sportowej
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Sztuka jest zabawą, jest twórczą aktywnością, dzięki której 
możliwe jest poszukiwanie i wyrażanie prawdziwego „ja”. 
Dzieci chcą wyrażać siebie, potrzebują tego do prawidłowe-
go rozwoju, uczą się w ten sposób symboli, które rezonują 
z ich nieświadomością. Jeśli trafią na wspierające środo-
wisko, które pomaga im poprzez zabawę i sztukę nazwać 
przeżycia, ich umysł, nawet jeśli doświadczył traumatycz-
nych doświadczeń, potrafi działać w sposób zintegrowany 
i spójny. 
Dziecko, któremu nie udaje się wyrazić siebie słowami, 
rysunkami czy innymi symbolami, rozwija objawy, które 
mogą utrudnić mu funkcjonowanie. Sztuka jest bardzo 
pożytecznym środkiem ekspresji dla dzieci. Każde dziec-
ko wymaga szacunku, mali artyści często widzą świat po 
swojemu, wyczuwają rzeczy i nazywają inaczej, niż jest to 
przyjęte. Jeśli dzieci reagują w dziwny, oryginalny sposób, 
nie można ich oceniać, co często rodzice robią odruchowo, 
ponieważ nie rozumieją dziecięcych reakcji. Sztuka daje 
dzieciom środki do wyrażania siebie, zadaniem dorosłych 
jest zrozumieć język dzieci, który jest innym językiem. Po-
dobnie jak psychoterapia – sztuka pomaga nadać znacze-
nie bezimiennym przeżyciom. Jeśli umysł nie dysponuje 
symbolem – słowem, dźwiękiem, obrazem, aby wyrazić 
swoje doświadczenie – pojawiają się objawy, dzięki którym 
cierpienie może być wyrażone. Sztuka pomaga przetworzyć 
cierpienie i nadać mu znaczenie, rozwija również wyobraź-
nię, której dzieciom zazwyczaj nie brakuje. Dzieci, które 
rozwijają się prawidłowo, odkrywają w końcu, że pragnienia 
biorą się z wyobraźni, ale mają granice w tym, co możli-
we, w rzeczywistości, co bywa trudne do zaakceptowania. 
Zabawa, terapia czy komunikacja poprzez sztukę pomaga 
im w tym. 
Dziecko w procesie rozwoju poddane różnym oddziały-
waniom wychowawczym ma przed sobą wiele wyzwań. 
Jednym z nich jest umiejętność uznania rzeczywistości 
(ograniczeń) i jednoczesne korzystanie z kreatywności 
i wyobraźni. Wbrew pozorom jest to bardzo trudne zadanie, 
którego osiągnięcie nigdy się nie kończy, dzięki temu moż-
liwa jest sztuka i twórcze wynalazki. Można powiedzieć, że 
dzięki sztuce mały człowiek rozwija umiejętność myślenia 

i symbolizacji, tworzenie jest zatem myśleniem. Sztuka 
pomaga rozwijać osobowość dziecka oraz takie cechy, które 
charakteryzują umysł twórcy: wrażliwość na problemy, 
płynność, giętkość, oryginalność. Bycie twórczym polega na 
umiejętności mediowania pomiędzy swoimi pragnieniami 
a wymaganiami rzeczywistości, przekształcania swoich 
pragnień. Kontakt ze sztuką rozwija myślenie poprzez 
skojarzenia i analogie oraz inne rodzaje zdolności istotne 
w procesie tworzenia. Należą do nich: zdolność do meta-
foryzowania, do redefinicji i transformacji oraz zdolność 
do giętkości myślenia. Dzięki sztuce i zachęcaniu dzieci 
do twórczego myślenia rozwijają one wysoką autonomię, 
silne ego, akceptację siebie, niezależność i otwartość na 
to, co nowe. 

Monika Tyszkiewicz-Bandur 
psychoterapeutka, www.continuum.szczecin.pl

Rola sztuki w wychowaniu 
i rozwoju dziecka

TEATRALNIK



5

wrzesień 2017

Malina Prześluga
Wodna opowieść

reżyseria: Robert Drobniuch
scenografia: Katarzyna Proniewska-Mazurek 
muzyka: Jerzy Bielski
choreografia: Karolina Garbacik
reżyseria światła: Prot Jarnuszkiewicz
przygotowanie wokalne: Maja Koterba

obsada:
Kijanka Tosia – Paulina Lenart
Ryba Franek – Rafał Hajdukiewicz
Robak – Maciej Sikorski
Pstrąg – Marta Łągiewka
Karp – Janusz Słomiński
Leszcz – Krzysztof Tarasiuk
Szczupakowa – Mariola Fajak-Słomińska
Szczupak – Mirosław Kucharski
Rybki i Kijanki – zespół

prapremiera: 27 maja 2017

Wodna opowieść

Prapremiera zrealizowana w ramach projektu Teatralny Ty-Dzień Dziecka
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Projekt wsparty przez Miasto Szczecin
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Kim jest Malina Prześluga? Czy warto poznać bliżej tę panią? 
Jeśli jeszcze jej nie znacie, to zachęcam, bo z pewnością war-
to! Jest bowiem kimś bardzo ważnym w dzisiejszym świecie 
artystycznym i teatralnym, a szczególnie tym dla dzieci. 
Malina Prześluga jest dramatopisarką i pisarką. Jej twórczość 
oczarowuje, śmieszy i zachwyca. To podróż w głąb dziecięcej 
wyobraźni. Z wielką uwagą pisarka przygląda się otaczającym 
ją rzeczom i tak je opisuje, że zaskakują nas nawet te naj-
bardziej banalne i oczywiste, a te brzydkie i niechciane stają 
się piękne, kolorowe i bliskie. W tym świecie nawet pchełka 
może stać się bohaterem. Pisarka tworzy barwne i wprost 
zaskakujące postacie, potrafi bawić się słowami i rozbawia 
czytelnika swoimi pomysłami do tego stopnia, że dosłownie 
parskamy ze śmiechu. 
Malina Prześluga urodziła się w 1983 roku. Jest absolwentką 
kulturoznawstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu i dramaturgiem w Teatrze Animacji w Poznaniu. 

Jest autorką między innymi takich książek dla dzieci, jak Bajka 
i Majka, Bajka o Włosie Patryku, Bajka o starej babci i Molu 
Zbyszku oraz Zuzia, która otrzymała tytuł Książki Roku 2013 
Polskiej Sekcji IBBY. Jej dramaty publikowane są w „Nowych 
Sztukach dla Dzieci i Młodzieży” oraz „Dialogu” i wystawiane 
w teatrach lalkowych i dramatycznych w całej Polsce. Malina 
Prześluga jest także laureatką Medalu Młodej Sztuki 2012 
i zdobywczynią kilku ważnych nagród i wyróżnień w kon-
kursach na sztukę teatralną, między innymi w Konkursie na 
Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży organizowanym przez 
Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu.
W 2015 roku pisarka została nagrodzona przez Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego za dokonania w dziedzinie 
literatury i dramaturgii dla dzieci podczas Wieczoru Twórców 
Kultury dla Dzieci. 
Otwierający projekt  spektakl Wodna opowieść był polską 
prapremierą sztuki.

Malina Prześluga – 
czarodziejka dla najmłodszych

Przed premierą spektaklu Wodna opowieść z Robertem Drobniuchem, reżyserem spektaklu,
i Jerzym Bielskim, autorem muzyki, rozmawia Violina Janiszewska

Dzieci są wyzwaniem

Wodna opowieść i na scenie dużo wody, prawdziwej wody. 
Elementy scenografii są jednocześnie instrumentami, a ak-
torzy muzykami. Czy to wyzwanie dla zespołu aktorskiego?
RD: W tym spektaklu aktorzy faktycznie nie tylko grają role, 
lecz także tworzą warstwę muzyczną. Na pewno wymaga to 
od nich dużego skupienia, jak również otwartości. Nie są 
muzykami, a jednak muszą tworzyć pewne kompozycje. I to 
jest szalenie trudne. Na pewno trzeba włożyć w ten spektakl 
dużo własnej osobowości. To aktorzy kreują tę teatralną 
rzeczywistość. Nazwałbym ich nawet performerami, chociaż 
boję się tego określenia, bo ono często odstrasza widzów. 

Scenografię do spektaklu przygotowuje Katarzyna Proniew-
ska-Mazurek. Czy często państwo współpracują?
RD: To nasz drugi wspólny spektakl. Podobnie z Jerzym 
Bielskim, kompozytorem, spotykamy się po raz drugi. Na-

tomiast z Karoliną Garbacik, choreografką, pracuję już od 
kilku lat.

W czyjej więc głowie zrodził się pomysł grającej scenografii? 
RD: Koncepcja instrumentów na scenie powstała w głowie 
kompozytora i projekt scenografii już tę wizję uwzględniał. 
Wspólnie z aktorami poszukiwaliśmy sposobu, by je wy-
korzystać, by użyć w spektaklu, by wydobyć z nich dźwięk. 
To jest bardzo ważne, bo poruszamy się w abstrakcyjnym 
świecie, a budujemy znaczenia. 

Bardzo dużo pracy, a premiera tuż-tuż...
RD: Zazwyczaj spektakl zamyka się w ostatnich dniach. Jest 
bardzo dużo elementów i tańca, i śpiewu, więc do ostatniej 
chwili jesteśmy otwarci na to, by jeszcze coś dołożyć. Co nie 
zmienia faktu, że czasu zawsze jest za mało. 

TEATRALNIK

| s. 5 „Wodna opowieść”, reż. Robert Drobniuch 
  scena zbiorowa 
  fot. Piotr Nykowski
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Malwina Prześluga jest autorką tekstu, czy to pierwsze 
spotkanie pana z jej twórczością?
RD: Pierwszym tekstem była adaptacja Pinokia, ale od daw-
na myślałem o Wodnej opowieści, bo bardzo dobrze czuję 
w dramacie współczesnym, chociaż nie unikam klasyki. 
Niemniej i tak przy realizacji utworów klasycznych szukam 
interpretacji we współczesnym języku teatralnym. 

Na co dzień jest pan dyrektorem Teatru Lalki i Aktora 
„Kubuś” w Kielcach, który ma wiele propozycji nie tylko 
teatralnych, lecz także edukacyjnych. 
RD: Myślę, że teatr ma ważne zadanie do spełnienia, 
a wrażliwość twórców, artystów jest często nieprzeciętnie 
większa niż u ludzi skoncentrowanych w życiu na innych 
tematach niż sztuka. Ta wrażliwość bierze się stąd, że nie-
ustannie obcujemy z widzami, a naszymi widzami są dzieci. 
Teatr, sama sztuka to za mało. Dlatego staramy się wycho-
dzić poza ten obszar i działać w realnym świecie. Stąd na 
przykład projekt dla dzieci i rodzin osób, które przebywają 
w zakładzie karnym. Projekt nazywa się Mama, Tata i Ja, 
a polega na tym, że raz w miesiącu więźniowie spotykają 
się ze swoimi bliskimi w teatrze, wszyscy biorą wówczas 
udział w warsztatach, oglądają spektakle. Spotykają się na 
zupełnie innym gruncie. 

Czy od dziecka marzył pan o tym, by stać się człowiekiem 
teatru? No i co dzisiaj pana inspiruje? 
RD: Teatrem zainteresowałem się dosyć późno, bo w wieku 
około 16 lat. Teraz w pracy teatralnej bardzo pomaga mi 
spędzanie czasu z moim dzieckiem. Córka jest bardzo twór-
cza i kiedy obserwuję, jak się bawi, jakie ma niesamowite 
pomysły, jest to dla mnie niezwykle inspirujące. Jej wolność 
wyobraźni, wolność w kreowaniu światów jest niezwykła. 
Spektakl, jaki teraz robimy, także jest pokłosiem moich prze-
myśleń i obserwacji na temat zabawy i kreowania świata, 
który wymyka się pewnym standardowym, popularnym, 
figuratywnym obrazkom.

Do rozmowy dołącza Jerzy Bielski
JB: Muzyka w tym spektaklu jest w przeważającej mierze 
dość przyjemna, ma optymistyczne brzmienie. 
Widziałam, jak poszukiwał pan dźwięku dla robaka... 
Rozumiem, że to jest bohater negatywny. 
JB: Tak, to jest postać negatywna, chociaż pod koniec spek-
taklu to się zmieni. 

Czy dźwięki wydawane przez robaka także się wówczas 
zmienią?
JB: O właśnie! Trzeba o tym pomyśleć.

| „Wodna opowieść”, reż. Robert Drobniuch
  scena zbiorowa 
  fot. Piotr Nykowski
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Na scenie widzę statywy, rurki, plastikowe wężyki, któ-
rych końce zanurzone są w dużych naczyniach – misach 
wypełnionych wodą. 
JB: Aktorzy, dmuchając w te rurki, będą powodowali 
bąbelkowanie powietrza w wodzie, to z kolei jest na-
głośnione. Inaczej będzie brzmiał robak, inaczej rybka. 
Aktorzy używają wielu instrumentów na żywo. Moczą 
coś w miskach, mówią przez rurki, zmieniają głos. Jest 
w tym sporo improwizacji. Jeszcze się bawimy, szukamy. 
Jeszcze będziemy spośród tych dźwięków wybierać te 
najlepsze. To pierwszy spektakl dla dzieci, nad którym 
pracuję. I jest to mój debiut, ale mam pełne zaufanie do 
pana Drobniucha.

Jestem bardzo ciekawa reakcji dzieci...
JB: Najważniejsze, żeby dzieci się nie nudziły. Może się 
komuś wydawać, że ten spektakl będzie zbyt abstrakcyj-
ny, ale ja myślę, że będzie ciekawy i interesujący właśnie 
dlatego, że nie jest dosłowny. 
RD: Im jesteśmy starsi, tym bardziej musimy dbać o swoją 
wrażliwość. 

TEATRALNIK

Co więc robicie, by zachować tę wrażliwość?
RD: Robimy teatr. Oczywiście zachowujemy pewne normy. 
Kończymy spektakl na czas. Rzemiosło, doświadczenie 
i technika to jest jedna droga, a otwartość i wyobraźnia to 
druga droga. Radość mamy z tego, gdy udaje nam się te 
rzeczy połączyć, gdy wykonujemy swoje zadanie i jedno-
cześnie dopuszczamy tę wielką inspirację, wielką energię 
tworzenia. Mam poczucie radości i satysfakcji z tego, że 
każda próba to odkrywanie nowych środków teatralnych, 
pomysłów na scenę, na muzykę. Wszyscy wiemy, jak wy-
gląda woda, jak wyglądają rybki, ale my chcemy uwolnić 
wyobraźnię dzieci, by inscenizacja także była wolna, nie-
skrępowana, aby nie była dosłowna. Myślę, że możemy 
zaufać dzieciom, uwierzyć w to, że mają ogromną wyobraź-
nię, większą niż dorośli. Nam się wydaje, że zniżamy się 
do poziomu dziecka, upraszczamy, a to właśnie dzieci 
są wyzwaniem. To jest podróż, która nadal trwa i tak do 
ostatniej próby, a później nadal, przez kolejne spektakle.

| „Wodna opowieść”, reż. Robert Drobniuch
   Mirosław Kucharski, Marta Łągiewka 
   fot. Piotr Nykowski

| „Wodna opowieść”, reż. Robert Drobniuch
   Marta Łągiewka
   fot. Piotr Nykowski
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W ramach projektu Teatralny Ty-Dzień Dziecka w Teatrze 
Lalek „Pleciuga” gościliśmy osiem spektakli zagranicznych, 
w tym trzy z Islandii, dwa z Finlandii oraz po jednym z Danii, 
Norwegii i Szwecji. Łącznie było to 21 prezentacji.
Spektakle tematycznie nawiązywały do Wodnej opowieści 
Maliny Prześlugi w reżyserii Roberta Drobniucha, której 
prapremiera odbyła się 27 maja 2017 roku. Były wśród nich 
zarówno spektakle lalkowe (Brzydkie kaczątko, Głupole, Drze-
wo, Metamorfoza), jak i prezentujące sztukę tańca współ-
czesnego (Puszka, Vera i woda oraz multimedialna Flora 
i fauna, gdy oprócz tańca i dźwięku podziwialiśmy połącze-
nie kilku innych form przekazu, jak tekst i animacja wideo). 
Były spektakle familijne (Metamorfoza, Puszka) oraz teatr dla 
najnajmłodszych (Dzień pod pierzynką, Drzewo).
Przedstawienia gościły na trzech scenach Pleciugi (duża scena, 
sala kameralna, sala prób), warsztaty natomiast odbywały się 
w salach edukacyjnych i sali prób.

Obecność spektakli na innych festiwalach, wyróżnienia
Fiński spektakl Flora i fauna światową premierę miał 

w listopadzie 2016 roku w Kamerunie w Afryce. Odbyła się 
w ramach międzynarodowego festiwalu teatralnego dla dzieci 
i młodzieży The African Theatre Festival for Children and 
Young People FATEJ. Premiera w rodzimej Finlandii miała 
miejsce 25 kwietnia 2017 roku.
Biennale w Kamerunie odbywa się od 1996 roku. W 2016 
roku była to już jedenasta edycja, świętowano wówczas 
dwudziestolecie. Festiwal gromadzi dzieci i młodzież z wie-
lu państw w Afryce, z Czadu, Konga, Nigru, Tunezji, Wy-
brzeża Kości Słoniowej. Oprócz oglądania spektakli dzieci 
i młodzież mogą uczestniczyć w warsztatach teatralnych, 
które są prowadzone każdorazowo przez ekspertów w branży. 
Przedstawienie Flora i fauna było gościem honorowym festi-
walu i zostało entuzjastycznie przyjęte. Obejrzało je ponad 
600 dzieci w ramach programu głównego. 
Część zaproszonych spektakli gościła na międzynarodowych 
festiwalach, część otrzymuje liczne zaproszenia od teatrów 
z Europy, Ameryki czy Azji, jak np. Metamorfoza, Brzydkie 
kaczątko czy Głupole. Niektóre otrzymują ogólnokrajowe 
wyróżnienia, jak np. Vera i woda. Spektakl zdobył w 2016 
roku prestiżową Islandzką Nagrodę Teatralną GRIMAN 
(Icelandic Performing Arts Award Gríman) dla najlepszego 
przedstawienia dla dzieci, które miało premierę w sezonie 
artystycznym 2015/2016.

Witryny internetowe teatrów
Brzydkie kaczątko – Teatret Lampe, Dania, 
www.teatret-lampe.dk
Flora i fauna – Dance Theatre Hurjaruuth, Finlandia, 
www.hurjaruuth.fi/en
Głupole – Teatteri Mukamas, Finlandia, 
www.teatterimukamas.fi
Vera i woda – Bíbí og Blaka, Islandia, www.birdandbat
Dzień pod pierzynką – Handbendi Brúđuleikhús, Islandia, 
www.handbendi.com
Metamorfoza – Worlds of Puppets, Islandia, www.leikhusid.is
Drzewo – Kompani 13, Norwegia, kompani13.no/site1
Puszka! Opowieść o przyjaźni – ZebraDans, Szwecja, 
www.zebradans.se

Magdalena Jasińska
koordynator programu zagranicznego

Teatry z wielu 
skandynawskich zakątków

| „Metamorfoza”,  Worlds of Puppets, Islandia
  Bernd Ogrodnik 
  fot. Robert Stachnik
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Vera i woda (Vera og Vatnið / Vera and the water)
Bíbí og Blaka, Islandia
dla dzieci od roku do 5 lat
pomysł: Bíbí og Blaka
reżyseria: Tinna Grétarsdóttir
scenografia i projekt kostiumów: Guðný Hrund Sigurðardóttir 
twórca kostiumów: Alexía Rós Gylfadóttir 
muzyka: Sólrún Sumarliðadóttir 
choreografia: Tinna Grétarsdóttir 
obsada: Snædís Lilja Ingadóttir
Opowieść o pogodzie, przedstawiona za pomocą współczesnego tańca. Mali widzowie 
zobaczyli między innymi: uciekanie przed deszczem, ślizganie się po zamarzniętej kałuży, 
tracenie równowagi przy burzliwej pogodzie oraz zabawę zamarzniętymi sopelkami 
lodu. Te tanecznie przedstawione historie pozwoliły lepiej zrozumieć żywioł wody.

Puszka! Historia o przyjaźni (Burken handlar 
om två goda vänner / The Can! A Story About Friendship)
ZebraDans, Szwecja
dla dzieci od 4 lat
reżyseria i choreografia: Anna Vnuk
scenografia i kostiumy: Jenny Kronberg 
muzyka: Orkesterpop 
światła: Kalle Svensson 
produkcja: ZebraDans  
obsada: Andrea Svensson, Lisa Nilsson 
Familijny spektakl taneczny, łączący taniec i muzykę. Pozornie prosta historia znalezionej 
przypadkowo puszki stała się uniwersalną opowieścią o tym, jak ważna w naszym 
życiu jest przyjaźni.

| fot. Marta Teszner | fot. Robert Stachnik
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W ramach projektu Teatralny Ty-Dzień Dziecka odbyło 
się kilkanaście warsztatów o zróżnicowanej formie, prze-
znaczonych dla dzieci w różnych grupach wiekowych. Zo-
stały podzielone na dwa cykle: spotkania, podczas których 
powstawały prace plastyczne wykorzystane do tworzenia 
siedmiojęzycznego obrazkowego słownika przyrodniczego, 
oraz warsztaty przygotowujące uczestników do finałowego 
jam session.
W warsztatach słownikowych wzięły udział dzieci w wieku 
od 3 do 13 lat. Przed każdymi zajęciami uczestnicy spotykali 
się ze studentami Koła Naukowego „Viking” działającego 
w ramach Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Szczeciń-
skiego. W trakcie rozmów i zabaw dzieci w przystępny spo-
sób poznawały elementy historii, geografii i języka krajów 
skandynawskich. Poznane w kilku językach słowa opisujące 
zwierzęta, rośliny i zjawiska atmosferyczne zostały zilustrowa-
ne na warsztatach plastycznych prowadzonych przez Jolantę 
Brejdak i Karolinę Babińską. Są one podstawą artystycznej 
oprawy słownika przyrodniczego, a we wrześniu zostaną wy-
eksponowane na wystawie w Książnicy Pomorskiej.
Tematyka warsztatów muzycznych i teatralnych była po-
wiązana z treścią spektaklu Wodna opowieść. Na zajęciach 
plastycznych dzieci wykonały pacynkowe żaby ze skarpetek 
oraz kolorowe ryby z folii bąbelkowej, uczyły się też ich ani-
mowania. Warsztaty muzyczne były swobodną improwizacją 

dźwiękową z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych, 
przedmiotów codziennego użytku i prostych instrumentów 
wykonanych z ogólnie dostępnych materiałów. Dzieci przy-
gotowywały się do improwizowanego pokazu teatralnego 
w trakcie finałowego jam session.
Bardzo ciepło przyjęte przez mamy i malutkich uczestników 
były warsztaty dla najnajmłodszych, czyli „Szumy i pluski”. 
Proste sekwencje ruchowe, dźwięki wodnego świata, koloro-
we zabawki o różnorodnej strukturze, stymulując wszystkie 
zmysły, dostarczyły maluchom wielu wrażeń. Były także in-
spiracją dla rodziców, mogących przenieść zdobyte doświad-
czenie do ogólnorozwojowych zabaw we własnych domach. 
Zajęcia odbyły się w małej kameralnej grupie w przyjaznej 
atmosferze sali prób.
Wszystkie warsztaty odbyły się przy maksymalnej liczbie 
uczestników. Dla dzieci ważny był zarówno sam proces 
tworzenia, jak i to, że efekty ich pracy będą częścią większej, 
wspólnej całości. Podczas tworzenia ilustracji do słownika 
powstało wiele prac wykraczających poza oczekiwania pro-
wadzących, będących wynikiem własnej, twórczej inicjaty-
wy uczestników. Natomiast warsztaty teatralne i muzyczne 
były nie tylko okazją do wesołej, kreatywnej zabawy, przede 
wszystkim dały dzieciom poczucie sprawstwa, radość two-
rzenia oraz satysfakcję ze wspólnie osiągniętego celu.

Magdalena Bogusławska

Warsztatowy kalejdoskop

TEATRALNIK

| Warsztaty teatralne
  fot. Marta Teszner
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Podczas Teatralnego Tygodnia pojawiły się trzy zupełnie 
nowe działania: blog MaMaMaBlog, spotkania i warsztaty 
„FiKa kulturalna” oraz spotkania „Nie tylko wikingowie”. 
Jakie były ich cele i jak wyszła realizacja? Sami zobaczcie!

Blog MaMaMaBlog (mamama-blog.blogspot.com)
Chcieliśmy pobyć trochę w blogoferze (to teraz takie modne), 
dlatego powstał MaMaMaBlog. Wbrew nazwie jest to blog 
nie tylko dla mam, lecz także dla ojców, opiekunów, babć 
i dziadków, cioć i wujków, krewnych i znajomych, również 
dla nauczycieli, pedagogów, edukatorów – jednym słowem: 
dla wszystkich, którzy mają dzieci, pracują z dziećmi i lu-
bią dzieci. To miejsce rozmów o stylach wychowywania, 
o wychowywaniu przez sztukę, o szukaniu, znajdowaniu lub 
tworzeniu własnych pomysłów na wychowywanie i eduko-
wanie dzieci. 
W czasie trwania projektu wpisy pojawiają się w języku pol-
skim i angielskim; po zakończeniu projektu posty będą nadal  
publikowane po polsku.
MaMaMaBlog może się już pochwalić ciekawymi materia-
łami: rozmowami z artystami z każdego teatru goszczącego 
w Szczecinie podczas Teatralnego Tygodnia; rozmowami 

Blog, FiKa i wikingowie

z profesjonalistami zajmującymi się edukacją przez sztu-
kę; recenzjami ciekawych książek; serią filmików „Fikanie 
z książką”, czyli rozmów o wartościowych książkach dla dzieci, 
przygotowanych we współpracy Pleciugi (Barbara Popiel) z Klu-
boksięgarnią FiKa (Małgorzata Narożna) i Miejską Biblioteką 
Publiczną w Szczecinie (Anna Rutkowska i Marta Kostecka).

„FiKa kulturalna”
To dwa weekendowe spotkania w Kluboksięgarni FiKa. Dzię-
ki uprzejmości Małgorzaty Narożnej, właścicielki kluboksię-
garni, mogliśmy w tej niebanalnej przestrzeni przygotować 
zajęcia dla dzieci i całych rodzin: warsztaty psychologicz-
ne, językowe, komunikacyjne, edukacyjne, głośne czytanie 
książek, a nawet spotkania z kotem. Wspierali nas studen-
ci z Psychologicznego Koła Naukowego „Psyche” Wyższej 
Szkoły Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej 
w Szczecinie i z Koła Naukowego „Viking” Uniwersytetu 
Szczecińskiego, a także nasza ciocia Mela, czyli Grażyna 
Wojtczak – wieloletnia aktorka i dobry duch Pleciugi.
I dzieci, i rodzice świetnie się bawili. Maluchów najbardziej 
zachwycił kot – piękny, dziewięciomiesięczny, biało-rudy 
przedstawiciel rasy maine coon o imieniu Stich. Mamy chęt-

| Irina Policastro prowadzi warsztaty dla dzieci
„Nie tylko wikingowie”
fot. Marta Teszner 
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nie przyłączyły się do zabaw detektywistycznych (ich pomoc 
szczególnie się przydała przy rozwiązywaniu zaszyfrowanych 
wiadomości). A słuchanie całą rodziną historii czytanych 
przez ciocię Melę mogło się skończyć tylko w jeden sposób: 
głośnym „Jeszcze!” lub cichym „Przeczytasz mi to domu?”.
Chcieliśmy stworzyć przestrzeń – metaforyczną i dosłowną 
– w której można rodzinnie spędzić czas, czerpiąc z kultury. 
Sądząc po reakcjach uczestników, to się nam udało.

„Nie tylko wikingowie”
Ponieważ zaprosiliśmy do Szczecina aż osiem teatrów z pię-
ciu krajów nordyckich, uznaliśmy, że dobrze byłoby opowie-
dzieć widzom coś ciekawego o tych miejscach. Tego zadania 
chętnie podjęli się członkowie Koła Naukowego „Viking” 
Uniwersytetu Szczecińskiego – studenci skandynawistyki, 
którzy, jak sami przyznają, szaleją za nordyckimi klimata-
mi. Specjalnie dla widzów grupka pasjonatów przygotowała 
cztery spotkania: pierwsze było poświęcone Szwecji, a wzięli 
w nim udział rodowita Szwedka oraz szczeciński wiking 
(jego tarcza i miecz wzbudziły zachwyt wszystkich dzieci). 
Drugie dotyczyło Finlandii (dowiedzieliśmy się, że jeden 
z ulubionych sportów Finów to wyścig z noszeniem żony 

na rękach... hm). Na trzecim mówiono o Islandii, elfach 
i gejzerach. Na czwartym – o Danii (Mała syrenka) i Nor-
wegii (zorza polarna).
Mówiąc szczerze, trochę się obawialiśmy, czy ta propozycja 
zainteresuje widzów, ale już pierwsze spotkanie rozwiało na-
sze niepokoje. W sali zrobiło się wprost za ciasno, trzeba było 
rozsunąć drzwi i udostępnić część przestrzeni obok. Dzieci 
i rodzice słuchali, śmiali się, zachwycali lub zdumiewali (to 
ten wyścig z żoną). Studenci świetnie się sprawdzili, mieli 
dobry kontakt z publicznością, a do tego przytaczali sporo 
historyjek z własnego doświadczenia.
Szczecińscy wikingowie ocieplili trochę stereotypowy wi-
zerunek wikingów. Nie tylko wydają się groźni, są dziwnie 
ubrani i noszą ogromne brody (jak ci na obrazkach), lecz 
także potrafią być mili, serdeczni, chcą dzielić się ciekawy-
mi historiami, a nawet pozwolą potrzymać wikiński miecz.

Blog, spotkania w Kluboksięgarni FiKa i spotkania z Kołem 
Naukowym „Viking” wzbogaciły projekt, nasze doświadcze-
nia i wrażenia widzów. Warto było. Mamy nadzieję, że też 
tak uważacie!

Barbara Popiel

| fot. Robert Stachnik
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Smakowitym deserem projektu Teatralny Ty-Dzień Dziecka 
było Teatralne Jam Session, czyli wielka muzyczno-teatralna 
improwizacja przy pluskach pleciugowej fontanny i dźwię-
kach muzyki z pleciugowego spektaklu Wodna opowieść. 
Działo się dużo i głośno!
Tematem przewodnim improwizowania był podwodny świat 
i jego przeróżni mieszkańcy. Nie trzeba było długo czekać, 
żeby wokół Pleciugi zaroiło się od żabek, rybek i innych 
wodnych drobinek, które w okamgnieniu powstawały dzięki 
kreatywności i pomysłowości naszych dzieci. Pojawił się 
nawet wielki butelkowo-plastikowy potwór z głębin, wzbu-
dzając strach, ale tylko na chwilkę. Okazał się bowiem cał-
kiem miłym i bardzo spragnionym przyjaźni stworzeniem. 
A przecież wszystkie stworzenia wodne wiedzą, że przyjaźń 
nie zna granic!
Jak przystało na prawdziwe jam session, wodny świat zo-
stał wypełniony niezwykłą muzyką, która, jak się okaza-
ło, mieszka wszędzie: w muszli, pudełku, butelce, a nawet 
w szeleszczącym papierku. Graliśmy i szeleściliśmy wszyscy, 
a Marta Łągiewka – niczym prawdziwy jazzman – prowa-
dziła naszą „wodną muzykę” po meandrach improwizacji.
Niezwykłe było to sobotnie czerwcowe popołudnie. Dużo 
muzyki i twórczej zabawy. Dużo radości i humoru.
Czy chcielibyście to powtórzyć?

Agnieszka Wunsch

Teatralne Jam Session

| Teatralne Jam Session 
  fot. Robert Stachnik
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W ramach projektu Teatralny Ty-Dzień Dziecka przygo-
towaliśmy dla Was dwie wystawy. Pierwszą, fotograficzną, 
mogliście oglądać od 1 sierpnia do 3 września na Jasnych 
Błoniach. Na dwudziestu planszach znalazły się piękne 
zdjęcia Marty Teszner i Roberta Stachnika, upamiętniające 
spektakle z Danii, Finlandii, Islandii, Norwegii i Szwecji oraz 
spektakle Pleciugi, warsztaty dla dzieci, spotkania edukacyjne 
i Teatralne Jam Session.

Wystawy
Drugą wystawę możecie podziwiać od 18 do 30 września 
w Sali Kolumnowej Książnicy Pomorskiej. Znajdują się tutaj 
prace plastyczne wykonane przez dzieci podczas warszta-
tów plastyczno-słownikowych „Słowo i obraz”. Część z tych 
prac została wykorzystana również jako ilustracje słowni-
ka polsko-duńsko-fińsko-islandzko-norwesko-szwedzko- 
-angielskiego o tematyce przyrodniczej.
Zobaczcie to koniecznie!

Barbara Popiel

Dzień pod pierzynką 
(Kúrudagur / Duvet Day) 
Handbendi Brúðuleikhús, Islandia
dla dzieci do 18 miesięcy
reżyseria, pomysł, projekt i lalki: Greta Clough
muzyka: Paul Mosely 
obsada: Greta Clough
Przedstawienie dla najmłodszych widzów, pełne zabawnych 
lalek, interaktywnych zabaw i łagodnych opowieści. Spektakl 
stworzyła Greta Clough – artystka i młoda mama.

| fot. Robert Stachnik

W czasie tego Teatralnego Tygodnia nasze dzieci mogły zo-
baczyć wiele spektakli z innych krajów i muszę przyznać, 
że nasz Teatr Lalek „Pleciuga” jest na bardzo wysokim po-
ziomie. Bardzo ciekawe było spotkanie dotyczące Skandy-
nawii. Dzieci dowiedziały się sporo o wikingach i innych 
tradycjach z tamtych rejonów. Mój syna ma 7 lat, potrafi 
słuchać i był zafascynowany wszystkim tym, co zobaczył 
i czego się dowiedział.
Uważam, że pomysł i samo wydarzenie bardzo ciekawe. 
Mam wiele pozytywnych wrażeń. Warto to powtarzać, 
kontynuować, zwłaszcza że zainteresowanie wśród widzów 
było ogromne. 

Joanna, mama dwójki dzieci – 4 i 7 lat
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Brzydkie kaczątko 
(Den grimme ælling / The Ugly Duckling)
Teatret Lampe, Dania
dla dzieci od 2 do 5 lat
reżyseria: Gitta Malling
projekt lalek i scenografii: Marianne Jørgensen 
muzyka i dramaturgia: Peter Jankovic 
obsada: Anne Nøjgård , Kirsten Nottelmann Rav / Anne Kurzweil
Oparte na baśni Hansa Christiana Andersena przedstawienie lalkowe, w którym wyko-
rzystano proste środki wyrazu, muzykę, gest i rekwizyt. Doskonała, żywiołowa animacja 
lalkami została połączona z pluszowo-bajkową scenografią Marianne Jorgensen, duńskiej 
autorki i ilustratorki książek dla dzieci.

Metamorfoza (Metamorphosis) 
Worlds of Puppets, Islandia
dla dzieci od 6 lat
autor, lalki, muzyka i scenografia: Bernd Ogrodnik 
reżyseria: Augusta Skuladottir
kostiumy: Thorunn E. Sveinsdottir 
produkcja: Hildur M. Jonsdottir 
obsada: Bernd Ogrodnik 
Spektakl familijny bez bariery językowej. Twórca wykorzystał skomplikowane marionetki, 
lalki rzeźbione w drewnie oraz postacie stworzone po prostu z jedwabnego szala albo... 
własnej ręki czy nogi. „Metamorfoza” była najwyższej klasy prezentacją wszystkiego, co 
w sztuce lalkarskiej najlepsze i jednocześnie najbardziej wymagające.

Ten człowiek [Bernd Ogrodnik] po-
trafił zrobić coś z niczego. Z zapar-
tym tchem jego spektakl oglądały 
i dzieci, i dorośli. Cokolwiek wziął 
do ręki, zamieniało się w lalkę, czy 
to był kawałek szmatki, metalowa 
miarka, kawałek patyka, wszystko 
zaczynało żyć i grać, i bawić widza. 
To był kawałek prawdziwego teatru. 

Pani Beata, mama Franciszka – 7 lat 
po spektaklu „Metamorfoza” 

| fot. Marta Teszner | fot. Robert Stachnik
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Flora i fauna (Flora & Fauna)
Dance Theatre Hurjaruuth, Finlandia
dla dzieci od 2 do 8 lat
reżyseria: Arja Pettersson
projekt kostiumów: Pauliina Sutinen 
kompozycja i muzyka: Viljami Lehtonen 
multimedia: Joona Pettersson 
obsada: Vilma Tihilä 
Multimedialny i interaktywny spektakl, wykorzystujący taniec i sztukę wideo. Mali 
widzowie zostali zabrani w podróż do zdumiewającego świata natury, bujnej roślinności, 
zwierząt i intensywnych barw, a także lodu i śniegu.

Głupole (Hölmöläiset / Silly folks)
Teatteri Mukamas, Finlandia
dla dzieci w każdym wieku
scenariusz i reżyseria: Mansi Stycz
scenografia: Heikki Kuusela 
lalki: Annukka Martikainen 
obsada: Annukka Waara, Harri Helin, Katarina Stycz
Tradycyjne przedstawienie lalkowe oparte na muzyce na żywo i działaniach na scenie. 
Historia mieszkającego w Głuptasiowie małżeństwa Głuptasiów, które przeżywa ko-
miczne przygody, była jednocześnie spotkaniem z różnorodnymi technikami lalkowymi.

| fot. Robert Stachnik | fot. Robert Stachnik
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Udało mi się zobaczyć prawie wszystkie gościnne spektakle 
Teatralnego Tygodnia. Oglądałam je i jako widz, i jako czło-
nek grupy organizującej; i z perspektywy dorosłego (którym 
jestem według metryki), i z perspektywy dziecka (które cza-
sem się we mnie odzywa). Oglądałam też jako osoba bez-
dzietna, która jednak na co dzień pracuje z dziećmi, więc 
jest ciekawa ich reakcji, odbioru, wrażeń.
Gdybym miała podsumować całość spektaklowych wra-
żeń, musiałabym przede wszystkim powiedzieć, że to było 
wciągające spotkanie różnorodnych form i zachwycające 
nawiązywanie kontaktu z widzem. Jeśli chodzi o samego 
widza – małego widza, który był tu prymarnym odbiorcą, 
zakładanym „targetem” – to najbardziej zwracało uwagę 
traktowanie go poważnie, jak partnera, małego i mniej do-
świadczonego, lecz zasługującego na zaproszenie do dialogu. 
Bez infantylizmu, bez upupiania, bez sugerowania „za młody 
jesteś na Heroda”. Niektóre rozwiązania sceniczne, choćby 
taniec i wizualizacje w Flora i fauna czy pozbawione słów, 
za to wypełnione rozmaitymi technikami lalkarskimi etiu-
dy w Metamorfozie (mój osobisty faworyt), udowadniały 
wszystkim dzieciosceptykom, że maluchy potrafią zrozumieć 
metaforę, aluzję, nawiązanie, odnajdują się w kontekstach 
i wcale nie potrzebują wyłożonego jak kawa na ławę morału, 
by domyślić się sensu. Może i nie było łatwo – za to ciekawie, 
z zachętą do samodzielnego myślenia.
Flora i fauna Dance Theatre Hurjaruuth z Finlandii to na-
prawdę wymagający spektakl: kilkadziesiąt minut opowiada-
nia za pomocą tańca i wizualizacji, na scenie jedna tancerka, 
dużo świateł, czasem ciemność (na widok foliowego potwo-
ra z czerwonymi oczami niektóre dzieci rzeczywiście się 
wystraszyły). Jest jednak w tańcu siła, która potrafi porwać 
małych widzów, nawet jeśli nie byliby w stanie dokładnie 
opowiedzieć, co się ich zdaniem wydarzyło. Podobnie po-
działał na publiczność taniec Puszki ZebraDans ze Szwecji; 
tu wprawdzie historia miała wyraźniej zarysowaną linię 
fabularną, teoretycznie jednak można by założyć, że trzy 
kwadranse tańca wokół puszki znużą odbiorcę. Wprost prze-
ciwnie, jak się okazało: wszystkie emocje, wyrażane czy to 
tańcem, czy to pozataneczną gestykulacją, budowały przed 
oczami maluchów bardzo konkretną sytuację. Nie dziwiły 
więc komentarze wymieniane cichszym czy głośniejszym 
szeptem („Ona jej zabrała”) ani bardziej emocjonalne reakcje 
(okrzyki „Zabierz jej!” albo „No co ty!” urzekały).
W tym taneczno-bezsłownym kierunku poszli także twór-
cy Very i wody Bíbí og Blaka z Islandii, przedstawienia dla 

Ponordyckie impresje
młodszej widowni. I tu taniec, połączony z badaniem przed-
miotów i zabawą, sprawdził się jako forma narracji. Trzeba 
zresztą przyznać, że równie oczarowana kolorowymi para-
solkami i wielobarwnymi soplami lodu była dorosła część 
publiczności.
Finowie, Szwedzi i Islandczycy pokazali nam wyraźnie: nie 
trzeba się bać zastąpienia słów tańcem i ruchem, dzieciaki 
świetnie sobie z tym poradzą.
Z zupełnie inną poetyką spotkaliśmy się jako widzowie 
na Głupolach Teatteri Mukamas z Finlandii oraz Drzewie 
Kompani 13 z Norwegii. Głupole przypominają trochę stare 
wschodnie baśnie, które się czytało w dzieciństwie z mie-
szanymi uczuciami: fascynacji, niepokoju, zdumienia i roz-
czarowania dorosłymi ludźmi, którzy powinni być dobrzy 
albo źli, piękni albo brzydcy, a nie... głupawi, nierozsądni 
i banalni. Takie właśnie jest małżeństwo Głuptasiów, które 
żyje w Głuptasiowie i krok po kroku psuje wszystko wo-
kół siebie. Takie jest i takie nas śmieszy, zarówno dzieci, 
jak i dorosłych, a połączenie muzyki na żywo, kilku tech-
nik lalkarskich, stylizowanych na ludowe strojów i humoru 
sytuacyjnego sprawia, że młodsi i starsi widzowie świetnie 
się bawią. To forma komediowego spektaklu familijnego, 
który po prostu bawił i pozwalał spędzić wspólnie czas 
z całą rodziną.
Ze wszystkich zaproszonych przedstawień Drzewo było naj-
bardziej klasyczną, zwykłą i prostą inscenizacją. Nie jest to 
bynajmniej zarzut – sądząc po reakcjach małych odbiorców, 
ta zwyczajność i prostota zostały docenione. Trójka anima-
torów, kilka lalek zwierzaków, historyjka o ich przygodach, 
trochę grania na instrumentach, trochę śpiewu – efekt: cał-
kiem pozytywne reakcje. Może w nadmiarze Drzewo by 
nudziło, tu jednak znalazło się pomiędzy propozycjami 
z zupełnie innego nurtu i poetyki, stanowiło więc miłą i ciekawą 
odmianę, taki krótki powrót do czegoś, co już się zna.
Nie bez powodu Metamorfozę Worlds of Puppets z Islandii 
zostawiłam na koniec. Ten spektakl, będący modyfikacją 
(metamorfozą?) pierwowzoru skierowanego do dorosłych, 
zachwycił publiczność. Bernd Ogrodnik, w ciemnym stro-
ju, niemal wtapiający się w czarne tło sceny, kilka lalek, 
w tym klasyczna marionetka, mistrzowsko animowana 
(można było poczuć trud jej pierwszych kroków i nie-
pewność, gdy dotykała czegoś zupełnie dla niej nowego 
– ludzkiej nogi), oraz zachwycające wykorzystanie ciała 
animatora (palce jako para zakochanych, dłonie i noga 
jako staruszka czy czarownica, która pada ofiarą własnych 
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eliksirów) – to trzeba było zobaczyć, by uwierzyć w magię 
teatru lalkowego, by zrozumieć jego esencję, by uwierzyć, 
że naprawdę wszystko można zaanimować i wszystkim 
można opowiedzieć w spektaklu historię. Metamorfoza to 
także lekcja pokory dla współczesnych aktorów lalkarzy, 
którzy niekiedy wolą sięgać po kolejne efekty wizualne lub 
kłaść nacisk na żywy plan, zamiast oddać głos (i widocz-
ność) lalce. Ogrodnika nie widziało się zza jego marionet-
ki, dłoni czy palców – widziało się żywe istoty, które żyły 
i działały same z siebie. Ogrodnik? Jaki Ogrodnik? Ach, 
ten Ogrodnik, którego tak fenomenalnie nie widać zza 
lalek. No tak.

Bogactwo form i propozycji, które otrzymaliśmy w czasie 
Teatralnego Tygodnia, stanowiło dla widzów wspaniałe do-
świadczenie. Nie wszystkim musiały się podobać wszystkie 
spektakle, to naturalne, jednak już sama możliwość zoba-
czenia takiej rozmaitości bardzo dużo daje i poszerza hory-
zont poznawczy. Dla dzieci to szczególnie cenna okazja, by 
przekonać się, jak różnorodny jest świat – i ten codzienny, 
i ten artystyczny – oraz jak można w nim odkrywać coś 
nowego i odnajdywać to, co budzi szczególne zainteresowa-
nie. To taka lekcja (nie tylko teatralnej) odmienności, której 
w dzisiejszych czasach nie sposób przecenić.

Barbara Popiel

Drzewo (Treet / The Tree)
Kompani 13, Norwegia
dla dzieci do 6 lat
scenariusz: Kari Halvorsen 
reżyseria: Kompani 13
muzyka: Tarjei Vatne 
produkcja: Hjørdis Steinsvik 
obsada: Steinar Thorsen, Jorunn Lullau, Jan Holden

Klasyczne przedstawienie lalkowe bez słów, zaprezentowane przy akompaniamencie 
muzycznym na żywo. Operowało kształtem, kolorem i gestem. Artyści stworzyli ciepłe, 
bezpieczne i inspirujące miejsce, szczególnie atrakcyjne dla najmłodszych dzieci, które 
odwiedziły teatr po raz pierwszy.

| fot. Robert Stachnik
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Realizator projektu: Teatr Lalek „Pleciuga”
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Projekt dofinansowany ze środków 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Projekt wsparty przez Miasto Szczecin
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Partnerzy projektu:
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Bíbí og Blaka, Islandia

Handbendi Brúđuleikhús, Islandia

Worlds of Puppets, Islandia

Kompani 13, Norwegia

ZebraDans, Szwecja

Kluboksięgarnia FiKa

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie

Psychologiczne Koło Naukowe „Psyche” (Wyższa Szkoła 

Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej 

w Szczecinie)

Koło Naukowe „Viking” (Uniwersytet Szczeciński)

Fundacja Droga Wolna

Książnica Pomorska w Szczecinie

Urząd Miasta Szczecin

Byłam bardzo pozytywnie zaskoczona warsztatami muzyczny-
mi, przede wszystkim dlatego, że wszystkie dzieci brały w nich 
czynny udział. Było sporo sprzętu, instrumentów, z których 
dzieci mogły wydobywać dźwięki. Były bębenki, ale były też 
miski z wodą i dzieci tą wodą bulgotały. 
Pan prowadzący warsztaty nawiązał z dziećmi znakomity kon-
takt. Były skupione i słuchały go bardzo uważnie. Grały na in-
strumentach, wydobywały dźwięki i tworzyły z tego według od-
liczanego rytmu muzykę. Motywem przewodnim warsztatów 
stał się refren piosenki ze spektaklu „Wodna opowieść”. Dzieci 
śpiewały ten refren i grały muzykę przypominającą dźwięki 
wody, dźwięki jeziora. Jestem nauczycielką od piętnastu lat, 
a także dla mnie było to niezwykle inspirujące doświadczenie. 

Agata Kowalczyk 
(w warsztatach muzycznych udział brali jej uczniowie 

z klasy II d SP nr 68 w Szczecinie)


