TEA.TR DLA. NA.SZYCH DZIECI
Nie chciałbym tutaj przypominać
podstaw działania
teatru dla d:zieci. Wiadomo
jednak, że widowisko teatralne dla najmłodszych po_
winno być nie nużące, powinno być proste w treści, powinno operować takimi środ
kami, by zmienność nastrojów
przykuwała

uwagę

młodego

widza. Wszy.sitko się wydaje
proste i zrozumiale w teorii,
w praktyce jednak realizacja
przedstawienia dla dzieci nastręcza wiele trudności.
Wiadomo, iż specjalistą w
dziedzinie teatru dla dzieci i
młodzieży
jest Maria Billiżanka, dyrektor Teatru „Roz_
maitości" w Krakowie. W cią
gu piętnastu lat pracy tej sceny Billdżanka WYPracowala tu
pewien określony typ widowiska, k,tórego zasada opiera się

ińa

bezpośrednim nawiązaniu

kontaktu z młodą widownią.
Dziecku nie wystaI1czy pokazać
bajeczkę,
przygodę, nie
wystarczy obrazowo opowiedzieć
o jalclmś wydarzeniu
czy postaci. Billiżanka twier dzi, że dziecko powinno być
bezpośrednio , wciągnięte
w
akcję widowiska, oo ułatwi
mu zrozumienie teatralnego
dystansu aktora do kreowanej postaci. Jest to niezwykle
ważne
ogniwo wychowania.
Teatr bowiem rozwija wrażli
wość dzliecka na sztukę w
Przedstawienie
dla
ogóle.
dzieci w Teatrze _.,Rozm e,ito,
ści" - Czerwony Kapturek ' uiw1etaza nas w tym przekonaniu.
Czerwony Kapturek w in-

scenizacji
Marii Billiżanki
zbliża dziecko do po pierw_
sze: teatru, po ,drugie: baletu,
po trzecie: muzyki, po c:zwarte: plastyki. Inscenizator widowiska nie przeciąga jednak
struny. Zaklada zresztą na początku widowiska (zgodnie z
sugestiami autora Czerwonego
Kapturka, Eugeniusza Szwarca), że ka:żxle dziecko 7llla bajki o Jasiu i Małgosi, o Czerwonym Kapturku, o Tomciu
Paluchu. I dlatego Billiżanka
w tym wypadku postąpila
sluSIZilie,
zw.racając
uwagę
przede wszystkim na zawarte
w widowisku epizody przygód: na wędrówkę Czerwonego Kapturka przez las, na
rozmowy ze zwierzętami .
Powiedzieliśmy już, że Teatr
,.ROZll'llaitości" w widowiskach
dla dzieci wciąga młodego widza w tok akcji sceniC7lllej.
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Tutaj dzieci

uwalniają

z klatktóry ma ostrzec
Czerwonego Kapturka o grożącym mu ze strony wilka niebezpieczeństwie,
akt.orzy co
chwilę
pytają
dzieci: gcme
się schował wilk? gdzie poszedł? W końcu przedstawienia lis, wilk, Leśniczy li. Czerwony Kapturek tańczą razem
z dziećmi na scenie. Inscenizatorka pragnie, by wyobraź
ni młodego widza .nie przesłaniać złudą zła, złości, czy
nawet nadmiernej
radości .
Dekoracja Janusza JeleńskJie
go, niezwykle .prosta lecz wyirazista, wspierała tutaj walnie zamysły reżyserskie Billiżanki, a tańce i muzyka (nieco za głośno nagrana), Mórej
autorami byli Mikołaj Kopiń
ski i Zygjjryd Czerniak, · stanowiły ilroniec:zrrie w przedstawieniu dla dzieci momenty
wytchnieRia w rozwoju akcji.
Drugie zasługujące na uwa_
gę przedstawienie dla dzieci
w Krakowie to Byczek Fernando, zrealizowany w Teatrze Lalek „Groteska''. Auto_
re>.m tej znanej prawie wszystkim dzieciom bajki jest Munro Leaf, na język polski prze_
łożyła ją Irena Tuwim, aut.arami scenicznej adaptacji są
Wiesława Szymborska i Wła
dysław Jarema, który równocześnie Byczka Fernando wyreżyserował. „Groteska"
czę
sto wprowadza na scenę ży_
wego akt.ara, który ma oży
wić bieg wlidowiska, lub w
przypadku przedstawienia dla
dzieci wyjaśnić częściowo
jego treść. O ile jednak Narrator (Leszek Kubanek) utrafił w te intencje inscenizatora, to zaczynająca spektakl
scena krzykliwa, hałaśliwa i
niewyraźna w swoim sensie
wprowadzała raczej dezorientację na widowni. Scena waL
ki z Byczkiem Fernando była
niewątpliWie najlepsza w całym widowisku; zagrano ją w
trochę
zwolnionym tempie,
przez co rytm opowieści scenicznej był lepiej wyczuwaL
ny. Wykonawcy przedstawienia stanowią zespól dobry,
:zigrany i umiejący wykorzystać specyfikę teatru lalkowego. Ensemble lalkowe (a
nie aktorskie), takie jak corrida, w której bierze udział
Byczek Fernando, jak scena
wyboru
najlepszego
byka
przez pięciu panów w kapeluszach - był y
znakomite.
Słowo to oznacza w niniej_
lcl

zajączka,

szym

sprawozdaniu
umiar,
i wielorakość środ
ków scenicznych.
Kazimierz Mikulski, który
projektował scenografię i lalki do Byczka Fernando, może
być
zadowolony :zie swojej
pracy w tym pr:ziedstawieniu.
Jego lalki są proste, realisty=e, choć nie naśladują
naturalistycznie
kształtów
zwierząt, ludzi, drzew, sprzębarwność

tów. Lalka Byczka Fernando
jest niezwykle p ocieszna i
kreuje go na bohatera seryjnych opowieści dla dzieci, jak
Mys::zika Mickey czy Koziołek
Matołek .

Olgierd

Jędrz ejczyk

Na zdjęciach: lalka B y czk a F ernando proj ektu K azimierza Mikulskiego, oraz H enryk L iburski
:Wilk) i Jadwiga Buj ań ska (Czerwony Kapturek) w c zer w ony m
Kapturku Szwa rca.
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