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tyle teatrów, a my nie i jest nam
zy spotkaliście kiedyś wl· 1
smutno, bo teatr bardzo kochadza, który odchodząc od kamy. Może inne teatry moglvby
sy teatralnej bez biletu - ·
przed poludniem w niedzielę, gdy
wybucha płac7.em 1 Zdarza
sale puste, coś dla naa przygotosię to, I to często, w Krawać? Prosim11 także „Rozmaitokowie. Oc·zywiście - przed
ści", żeby więcej sztuk dla n'.U
przedstawieniami
dziecięcymi.
To
przygotowywaly. Na pewno W)l„oczywiście" dotyczy nie tylko wirku
widzów, usprawiedliwiającego
tak
kupim11 wsz11stkie bilety".
racamy do początku. Jedyny1ni
żywiołową reakcję na niespodziewany zRwód, ale i samego zjawiska t'!:l·
obok zamkniętych przedstatru dziecięcego - jedynego komple- wień szkolnych - spektaklami kratami frekwentowanego teatru w Pol- kowskich teatrów, które liczyć mosce. „Teatr dziecięcy" określa tu nie gą na komplety widzów, spektaklami, dzięlcl którym nasze placówki
instytucję (jesteśmy jedynym krajem
w Europie nie posiadającym stałej sceniczne najskuteczniej wykonują
sceny dramatycznej dla małego wi- plan finansowy. są widowiska Ola
dza), określa zjawisko: przedstawiC'ń dzieci. Także więc z punktu widzeekonomicznego niezrozumiałn
dla dzieci. Mało ich. W „teatralnrm" nia
Krakowie, łącznie ze spektaklar:-11 jest owa niechęć ludzi teatru do balalkowymi. z~dedwie kilka w roku. jek na scenie. Sprawy prestiżowe?
Ze niby nie wypada, by znany aktor
Można by tu przypominać stare
prawcly typu „c;qm skorupka
7a przekształcał się w Koziołka, czy
Krasnoludka? A za dejmkowych czamłodu nasiąknie .. ."
dowodząc. jak
sów „wypadało", gdy najwybitnie)si
niesłuszne z punktu widzenia przyaktorzy na scenie Teatru Narodoweszłości naszej teatralnej widowni ;est
takie lekceważenie dzisiejszego naj- go (!) realizowali bajkę. Ani dyrektor, ani przypadkowi widzowie domłodszego odbiorcy. Można by rozrośli nie oclczuwali żadnej ujmy l:Jb
wodzić się na temat roli sztuki teatru, właśnie
teatru, w rozwijaniu obniżenia autorytetu czołowej w
wrażliwości, a może nawet osobokraju sceny. Sprawy warsztatowe?
wości
przyszłego
obywatela. Alt~ Że specyfika przedstawień dziecię
na 1 artystyc?.:ne
spójrzmy raczej na problem nie o- cych nie pozwala
czyma działaczy kultury, lecz oczy.. eksperymenty, bez których nie 'TIR
ma - samych dzieci. Spójrzmy nie teatru żywego? To byłby argument.
z perspektywy problemów naszej po- Ale przecież nikt nie myśli o prz~
którejś z krakowskich
lityki kulturalnej, lecz z perspekty- ksztalceniu
wy dziecięcego pokoju (znowu okr~ scen w stałą placówkę dziecięcą. Postuluje się jedynie (od lat zresztą)
ślenie ze sfery symboliki...).
owodzenie, jakim cieszy się „Ja- szersze uwzględnianie w repertuar7e
Ci!k i Agatka", „Miś z okienka", widza - młodego i najmłodszego.
„Bolek i Lolek" czy „Gąska Balbi11.- Choćby poprzez ponadplanową dzi:ł
ka" wśród maluchów, którzy dziPń łalność samego teatru, czy jego pocały wyczekują na telewizyjne _,Do- szczególnych aktorów. Jakkolwlc!;: z
branoc", nie dając się bez ekran•i- drugiej strony przyznać trzeba, że
wego pożegnania żadną siłą zag1~?.Ć przedstawienia dziecięce należą na
do łóżka, świadczy, że dzieci łakną o~ół do najbarcfziej udanych spekta- obok zabawy, gier, bajkowych o- kli krakowskich sezonów teatr<.tlpowieści także „żywych" ba ;cit, nych. Oto dla potwierdzenia tej te1:v
przekazywanych wizualnie. Stąd po- kilka słów o trzech aktualnych ba 1wodzenie wszelkich dziecięcych fil- kach na scenie:
mów i kreskówek, stąd powodzenie
„ŻÓL'I;A CIŻEMKA" w Teatrze
przedstawień .na scenie teatralnej i „Rozmaitości". Przedstawienie szrzP.lalkowej. I stad zawód, gdy nie st1r- gólnie cenne. bo przeznaczone dl;i
czy biletów rlla wszystkich chętnyc!l. dzieci - ,.średniaków" (9-14 lat); o
Stąd łzy i dziecięce żale. Bo nie tyEro których najbardziej zapomina się w
„w czasie deszczu dzieci się nudzą. . " teatrze. Udana, tzw. „wolna" adapta·
W formie bardziej dorosłej ujaw- cja (d z ieło Stanisława JRsttżęb<;kt_.
niają swe żale i pretensje na ten te"
go) znanej powieści Antoniny Domat dzieci stars?e. Klub Miłośników mańskiej równie udanie zrealizowaTeatru otrzymał swego czasu li.>t na na scenie. Dzieje utalentowane;1 0
podpisany przez członków rlzialają artystycznie Wawrzusia z Poręby,
cego przy krakowskiej „Polfie" Dzir- który po licznych perypetiach trafia
cięcego Klubu (jedynej chyba w Pol- do pracowni wielkiego Wita Stwosza
sce zorganizowanej komórki tego ty- I na sam dwór królewski, pokazime
pu!), list treści następującej:
są w zwartych teatralnie scenach, w
„Dzieci z Dziecięcego
Klubu których znajdują odzwierciedlenie
Milośników
Teatru przy KZF barwne obyczaje sprzed wieków 1 do
„Polfa" proszą dorosly Klub M1- glosu dochodzi sensacyjny wątek.
Sporo cennych walorów edukacy~r.o·
lośni!( 1\w Teatru o to, aby poprasil wszystkie teatry, żeby grc:.11-1 wychowawczych czyni spektakl nie tJlko
ciekawym, ale I pożytecznym. InteresuJasztuki dla dzieci. W tamtum roku cy w swym kształcie plastycznym (sc~·
w Teatrze ,,Groteska" byly d!a nografla - piękne „kopie" wlt-stwo·
nas tylko dwie sztuki, bo pozosta- szowych dzieli - Jerzego Jeleńskiego) I w
le byly dla maluchów. W Teatrze oprawie mu1ycznej (Jana Jarczyka), ct"„Rozmaitości" tylko jedna sztt:ka br_! -: ~-oz~tu I tam niedostateczną dyk·
byla dla nas, a reszta iila doro- c1 ~__'lku wypadkach bardzo dobry
(Barbara Zajączkowska w głównej roll
słych. Dorośli mają w Krakowie

C

W

p

nudzą·

Wawrzusla) w realizacji aktorskiej. F!~-

żyser: wytrawny twórca dziecięcych widowlsk, Marla Billlżanka.
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„DZIECI PANA MAJSTRA". Z
nie mniejszą satysfakcją ogląda się
ten dziecięcy Sf)ektakl w Teatrze Lu·
d
U
· ść z f"" R
ow~m.
rocza opowie
. 0 11 . O·
goszowny O panu Tygodniu, iego
żonie Niedzieli i szóstce niesfornych
dziatek, przeniP.siona na scenę, stała
się ~ podobnie jak przed kilkunastu
laty za czasów dyrekcji Skuszanki ·-

lcena z

W „Złotej rybce" sporo jej, połączonej
jednak nierozerwalnie z realizmem. Wlę·
cej - z akcentami tzw. zdrowego chłopskiego rozumu, który reprezentuje 1:łów·
ny bohater sztuki, Maciek. Bardzo wot·
nym elementem przedstawienia jest Jeiio
poetyckość (Istotna rola udanej scenogra•
fil; przeurocze leśne zwierzątka). Kolejny
walor to elementy satyryczne przedstawlenla. znowu walnie wspomagane przez
scenografię (gwardia królewska, ciotki,
zalotnicy). Twórcy „Złotej rybki": lnsce·
nlzacja - Juliusz Wolski, scenografia -

„żółtej ciżemki" w

Teatrze Rozmalt„~cl: wawrzuł - r...trbara ZaJa,czko·
wska, Królewicz Kazimierz - Kry,tyna Stankiewicz.
Fot.: Zbigniew Łagocki

uroczym
przerywnikiem
zasadni- '
czy eh nowatorskich realizacji nowohuckiego teatru. Do sukcesu przedstawienia _ prócz samej inscenizaej!: Waldemara Krygiera_ przyczyniają się przede wszystkim aktorzy.
Czołowi aktorzy tej sceny, w godzinach wieczornych przekształcający
się w poważnych bohaterów klasycznych dramatów, tu z lekkością i pogodą (widać, że bawią się znakomicie!) odtwarzają małych łobuzów,
tajemnicze wróżki, czy dziwo-kruki,
Jedyne zastrzeżenie
budzić mo!e w
spektaklu... technika. Przekazywany po·
przez specjalną aparaturę ~Io• wr~żkl
rile tyle fascynuje niezwykłością, ile de·
nerwuje niezro7.um ! aloścla. C0 nota bene
odbić się może na
zrozumieniu całej
scenicznej bajki przez młodych widzów.
Chyba, że zakłada ale z góry, lt znaią
ją oni na pamięć ...
I wreszcie przedstawienie „Groteski" - jak zawsze w tym teatrze
- doskonałe. Tym razem ,.ZLOTA
RYBKA" E. Tarachowskif!j. Spektakl
dla maluchów spleciony z dwu popularnych wątków: uratowana rybka _: dobra wróżka i wiejski chło
piec, uzdrawiający znudzoną, nieumiejącą śmiać się, królewnę. Przyjmują go mali widzowie z gorą
cym aplauzem. Coraz rzadziej w
dziecięcej sztuce literaturze, filmie, teatrze - pojawia się baśnio
wość. A ta dla rozwijającej się wyobraźni dziecka jest nieodzowna.

Jerz:r . Boduch, muzyka - Zbigniew 1•·
.
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...,
w~zystk1e istotne morr.en •. ,
tak cenne 1 po~rzebne W: sztuce _?la
młodego odbiorcy, . ktory po1::'-~z
o~lądane spe~ta~le me. tylk~ Wd·~:~
s1~ w rozum1eme l poimo~ anie zJ
~1s~ artystycznych 1 ~le mepostrzezeme I - w s~~o zycie ..
. W ~ym ~l~sme tk~l !1aJwię
i naJbar?z1_eJ odpow1edz1alna
teatru dz1ec1ęcego.

I ze wski..
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