
Tydzień teatralny 
Chciałbym ten felieton poświę 

cić widowni dziecięcej, zwłasz
cza, że to wrzesień, początek ro
ku szkolnego, że wreszcie nie 
tylko „Pleciuga" daje teraz sto
sowne przedstawienia. Właśnie 
powróciłem z Operetki, gdzie w 
towarzystwie obu mych córek 
obejrzałem (i wysłuchałem) 
„Czerwonego Kapturka" Euge
niusza Szwarca, z muzyką Szpil
mana. - pierwszy spektakl ti:r:ro 
teatru, jaki pragnąłbym pochwa
lić be z, lub prawie bez za
strzeżeń. 
Oczywiście - główną radością 

tego rodzaju widowisk jest nie 
tyle samo przedstawienie, co ra
czej reakcja dziecięcej widowni. 
Jest to zresztą widownia ściśle 
określona, przeważają „starsze 
roczniki" przedszkolne i młodsze 
szkolne, więc wiek, kiedy dziec
ko doskonale chwyta umowność 
teatru (owo „na niby") a jedno
cześnie potrafi gorąco i bez resz
ty przejąć się perypetiami boha
terów, kiedy wyraźnie dzieli swe 
sympatie i antypatie, kiedy na 
koniec każdemu bardziej emo
cjonującemu zwrotowi akcji to
warzyszy ogłuszającym wrzas
kiem, w tym wypadku bądź „o
strzegającym" Kapturka, bądź 
,.płoszącym" wilka. Jest także mo 
ment, szczególnie dla samej i
stoty teatru charakterystyczny, 
kiedy dzieci, na wezwanie dy· 
rygenta, wznoną w górę ręce 
i zamieniają się w las - dla
tego, ż~ ten las na scenie jest zbyt 
mały, by pomieścić całą bajkowa 
zwierzynę„. 

• • 

I przytyk do tego, albo dwa: 
raz, że z pięknej, poetyckiej baj
ki Szwarca adaptacja pozo5ta
wiła tylko dość wątły szkielet 

t 
i dwa - że Szpilman zrobił mu
zykę dla aktorów a nie dla dzie· 
ci. 

I jeszcze krok do „Pleciugi" -
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do teatru lalki, równie dzieciom 
potrzebnej, jak ten żywy aktor 
z Operetki. „Pleciuga" jest pla
cówką znacznie bardziej dla dzie 
ci zasłużoną, niż teatr przy Po
h1lickiej, co więcej - ściślej 
sorzężoną z racjonalnym progra
mem wychowawczym szkoły i 
przedszkola. I dlatego z takim 
smutkiem śledzę bezpłodną -
jak dotąd - walkę tego teatru 
o większą salę widowiskową -
obecna mieści aż 160 dzieci! 
Dlatego z taką uwagą notuję 
poczynania zespołu i jego nowe
go kierownika artystycznego. 
l{rzysztof Niesiołowski (syn sław 
nego malarza, Tymona) zapowia
da ńa ten rok s~kolny cztery 
interesujące premiery - Lema. 
I Pikiel „Doradców króla Hy
clropsa", Ośnlcy „Nowe przygody 

Guignola", Swlrszczyńi1klej 
„Szu-Hin" oraz Januszewskiej 
„Smoczą awanture" - co od
notowawszy zapewniam opieku
nów dziecięcej widowni, nauczy
cieli i wychowawców, że warto 
je śledzić.„ 

• 
W dramacie tydziefJ przynosi 

polską prapremierę nowej sztu
ki Eugeniusza Ionesco „Głód I 
pragnienie"; awizowano już tę 
sztukę w „Głosie", chciałbym 
jednak zwrócić uwagę na oko- • 
liczność, że jej inscenizacja jest 
debiutem szczecińskim młodego 
reżysera, Andrzeja Ziębińskiego. 
O samym przedstawieniu - za 
tydzień. 


