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ZY wiecie, te man1y w
24 zaw•..dowe tt-atcy kukiełkowe? Przy 48 teitlrach żywego
ktora. Zre6ztą n;e ilość .sce:i
jest tu zadziwiająta. O „Zło'
ł
tym wieku" polskiego lalkarł
stwa i.w1adc:r.y imponujący roz'wój iniciatywy twórc?.Pj: pomysl:ó,1
I eks.perymentów, którym! raz po raz
try&kają nawet świeżo upieczone :oo·
spoly kuk1elkowe.
. Właśnie oclbywa się .,... Warszawie,
virganizowane przez sekc1ę kukiełko
ł wą ZASP, seminarium lall<any z ca; lej P .1 lsk1. I z tej oto ralji możemy z.o
I baczyć wys;ępy „Miniatury" tea. tra
I lal'«"vego z Grlań.~!ta, demonstru jace
f go SWÓJ &tył pr:r.edstawleń niewątphł wie oryginalny choć w a.probacie
dy&kusyjny.
~ P1 zedstawiają „Biwak r. pn)lśpłew
· kami". piora zmanej poetk! Hanny
J&nwit.ewskleJ. Jest to zręc:r;na in.scem
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0 Mal
zacja pól wieriny
gorzatce, co tańczyła z huzarami, o
kogucie, ktory miał być skazany, bo
budr.il leniwą królPwnę, o kocur.ze,
co taię kurzył. a pochod~ z rodu
hi&>..pańskiego, wreszcie v pannie Lud
wtce, kt.ńra piękni~ grała walce.
Cz,tery te, zupełnie rM;;ne wie1'9M,
wląc1„>no w 1e<len prog--am, łączy je
ten sam nMtrój Inscenizacyjny, n.a&trńj sentymetalnej, o unroku we.pom
nianej opowieści. Lączy ie pen.a tym
wd1,ięczna rólka
serd•~znego
Kupidynka, w tym przed~'tawiemu arcyzrę<"znie odegrana przez.„ odslonię~
d!Qń, z główką amorka na jf'dnym
palc·u, ze skrzydelkam1 na drugim. a
luk1E'm i strzałami na pozostałych.
„Miniatura" gdańska wykorzy11tui.
w swym pnl'dstawieniu wiele tech•
n:k lalkar&kich. łącznie z maska.mi,
jakby wvpożycronymi z: krakowakie-J
„Groteski".
_D:vs~u.syjnoM
tego vitere8UJ-cefl0
w1do-wu>ka i><ilega na tym, te nie ba'!'
di.o wiadomo, dla kog.:> Jest ono piu.e
znacmne. Lalka.i ze m1.w1ą: dla mło
dzieży. A przecież wiemy, te m!odzież, ta „podrooh", zdnlna aby O'\•
cimć finezyjnoilć spek~<1klu, jeBt bu'
dz.o rzadkim widzem w teatrze kukieł
kowym. W tym .M:k, żeby ją z J>()W!'()
tern ściągnąć I przekrynsć. te !Alkami
„bawią się" nie tylko <!?:leci.
„Biwalt z przv~p'ewkami" retyaeroWRla Nat.alla Gmębska. Scenogra.tiaAll Bunsl'ha. Muzyka Jenego O,,..
brnósk.lego. Występuią:
Zofia Ol~
sZPk, Rol!'na Nowakówn", Henryk Zalesiń~kl, Zdzisław Borowiak t Maciej
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