
Do iu11MinijJlilflllr' iko duam .. 
Dobiegają końca prace remontowe w Państwowym Te

atrze Lalki i Aktora we Wrzeszczu. W niedzielę, 15 bm. od
będzie się uroczyste otwarcie odnowionej siedziby teatru. 
Tego dniq przedstawienie „Bo w Mazurze taka dusza'' zo
początkuje 8-dniowy przegląd najciekawszych przedstawień 
lalkowych polskich, a także kilku zagranicznych, pod nazwą 
„Bliskie spotkania w Miniaturze''. Przewidziane są rozmowy 
twórców teatrów z publicznością. 

R 
EMONT roz
począł się w 
„Miniaturze" 
4 lato temu. 
8 kwietnia 

1984 r. IO• 

grono ostatnie przedsta
wienie na wrzeszczańskiej 
scenie. Od tej pory zespól 
korzystał z gościnności in 
nych placówek. Początko-

. wo spektakle lalkowe naj
młodsza publiczność oglą 
dolo w Miejskim Domu 
Kultury no 0.-uni, o gdy 
i ten lokal oddano do 
remontu, „Miniotll1"a" prze 
niosła się do kina „Ge
donio". 

-' Graliśmy w tym cza
sie: - wspomina dyrek
tor teatru Zdzisław Miodow 
ski - nie mniej przedsta
wień, niż przed remontem. 
W ofUńskim MDK i w „Ge 
danii" wystawiliśmy poło
wę spektakli, taką samą 
liczbę prezentowoliśmy w 
szkołach i klubach w wo
jeWództwie gdańskim. Bar 
dto chętnie oglądały nas 
dzieci z odległego woje
wództwa katowickiego, 
skąd wciąż otrzymujemy 
zaproszenia. 

Spektakl bardzo się podo 
bal. Publiczność zachwyca 
na było noszą „ogromną 
inscenizacją'' i ,,mistrzo
stwem wykonania". No Za 
chodzie takich teatrów lal 
kowych ]ok nasz - du
żych, państwowych - o
becnie prawie nie ma. Ze 
spały są zwykle kilkuosobo 
we, a w realizacjach scen1 
cznych, jak zaobserwowali 
śmy, bardziej liczy się 

olizowany no podstawie 
„Juwenaliów" Stanisławo 
Ignacego Witkiewicza. 
„Szarate" ukazuje młode
go autora w jego domu, 
wśród rodziców, znajo
mych I przyjaciół. Sceny 
obyczajowe przeplatają 
się tu ze stworzonym przez 
dziecko światem fantasty
cznym. 

W ramach „Bliskich 
spotkań.„" odbędzie się 

„Bonialuko" z Bielska-Bio 
lej. Bajka popularnego pi 
sarzo posłużyła realizato
rom jako podstawa wspa 
niolej teatralnej zabawy 
dziecięcej. Na oczach mlo 
dego widza powstają lal
ki. zmieniają swe funkcje 
przedmioty, 

Założony w 1983 r. 
przez troje młodych akto
rów t.eatr „Wierzbok" z 
Poznania zaprezentuje 
dzieciom baśnie Anderse
na. Przedstawie·nie, w któ 
rym grają upersonifikowo
ne przedmioty jest, jak o· 
kreślają sami twórcy, 
„próbą poszukiwania no
wej poetyki teatru ontyin· 

Zrealizowaliśmy w tym 
okresie przedsoowienie pt. 
„Wyprawa po margeryt
ki". do którego rekwizyty 
i lalki mieszczą się w 
niewielkiej walizce. Groliś 
my tę sztukę w pomiesz
czeniach bez sceny, naj
częściej w przedszkolach. 

W ubiegłym roku - kon 
tynuuje dyrektor - pobili
śmy rekord. Wystawiliśmy 
w su'mie 520 przedstowień, 
podczas gdy przed rozpo
częciem remontu no no· 
szej scenie graliśmy rocz
nie najwyżej 400 spektak
li. 

Zespól Państwowego Teatru Lalki i Aktora „Miniatura" w trakcie próby do 
przedstawienia „Bo w Mazurze taka dusza". Fot. M. Zarzecki. 

W okresie trwania re
montu „Miniaturo" prezen 
towała także, podobnie 
jak w lotoch poprzed-
nich, swe przedstawienia 
za granicą. Zespół uczest 
niczyi w festiwalach w Lon 
dynie i Edynburgu, dowal 
gościn_ne występy w Berli
nie Zachodnim oraz trzy
krotnie w Bremie. N.ieda v 
n() zespól powrócił z fe
stiwalu · teot"fów lalkowych 
w Austrii. W dniach od 
21-26'' października no 
przedmieściach Wiednia 
w trzech salach kinowych 
oraz w szkole prezentowa 
Io swe przedstawienia 20 
teotrów lalkowych z 10 
krajów, głównie z Europy 
Zachodniej, 

- Nasz zespól - mówi 
Z. Miodowski zagrał „Ty
moteusza Rymcimci" w ję 
z:yku n'iemieckim. Na 
przedstawienie wystawione 
w sali liczącej 300 miejsc, 
przybyło ponad. 400 osób. 

i deo, niż Śfodki scen.icz
ne-. 

- Jaki jest program 
zbliżających się spotkań z 
„Miniatwą"? 

- Przegląd rozpoczyna
my prezentacją przed
stawienia pt. „Bo w Ma
zurze tako dusza" według 
tekstu Natalii Golęb-
1kiej, która także jest 
autorką inscenizacji. Pre
miero tego przedstawie
nia odbyła się w 1962 r. 
w Toruniu podczas Ili Fe-

. $tiwalu Teatrów Lalko-
wych Polski Północnej. 
Sztukę graliśmy we Fran
cji, Jugosławii, ZSRR, Buł
garii. Libanie, Syrii, RFN, 
Finlandii, Wielkiej Bryta
nii. NRD. BerliniA Zachod 
nim. „Bo w Mazurze.„" 
stał się synonimem „Minia 
tury" i symbolem polskie
go teattu lalek. 

Niedzielne przedstawie
nie w dawnej inscenizacji 
i nowej reżyserii Edwarda 
Dobraczyńskiego zagra 
nowy zespół. 

Następnie gdańska pu
bliczność obejrzy „Szara
te". Jest to, jak pamięta
my, spektakl-zabawo zre-

premiera gdańskiego ze
społu pt. „Terminator" we 
dług tekstu Petera Hand
kego. 

- Będzie to - mówi re. 
żyser Zbigniew Wilkoński 

- spektakl bez słów, w 
którym zagra dwóch ak
torów w maskach. Już 

wkrótce pokazywać będzie 
my to przedstawienie ja
ko pierwsze w ramach e· 
dukdcji teatralnej, którą 

zamie-rzomy objąć uczniów 
ostatnich klas szkół pod· 
stawowych or oz szkół 

średnich. 

N A scenie teatru „Mi 
niaturo" zobaczymy 
także w najbliż-

szych dniach widowisko 
„Krawiec Pan Niteczka" w 
oparciu o bojkę Kornela 
Makuszyńskiego w wyko
naniu zespolu jednego z 
najstarszych teotrów lal
kowych w Polsce - Pań

stwowego Teotru Lolek 

telektualnego, teotru dzia 
łającego no emocje widza 
i jedynie za pomocą emo· 
cji aktora". 

N IEWĄTPLIWYM wy
dorzeniem zbliżają
cego się przeglądu 

będzie spektakl dla doro
słych pt. „Dekameron" we 
dług Giovanniego Boccac 
cie. Aktorzy kreujący ro
lę uchodźców z zadżumio 
nej Florencji, odegrają 
przed publicznością trzy 
nowele Boccacio. Lolki 
są w tym widowisku nie
zwykle oryginalne. Przy
pominają jakby odwróco
ne pacynki. Oprócz boha
terów Boccacia w spekta
klu pojawiają się Amor i 
Satyr, które to postacie in 
terpretują wydarzenia sce 
niczne i wzbogacają wido 
wisko współczesnym ko
mentarzem. 

- Przybędzie też do nas 
- mówi dyrektor Miodo-
wicz - szwedzki teatr la-
lek „Tatem", który kilko 
miesięcy temu prezento
wał na naszej scenie opo
wieść o Szeherezadz·e. 
Reżyser tego te<it"fu Vojo 
Stankavski wyreżyserowol 

w „Miniaturze" „Baśń o 
pięknej Parysodzie". „To· 
tern" zaprezentuje dwa 

przedstowienia: „Krople 
rosy", zrealizowane są no 
podstawie utworu R. Ta
gorego oraz „Aleksyn i 
Nikoletto" według anoni 
mowego tekstu średniowia 
cznego. 

Z kolei znany również 
„Bremen Shakespeore 
Company", którego sp~ 
cjolnością są sceniczne a
doptacje dzieł Szekspira, 
zaprezentuje w Gdańsku 
bajkowy show pt. „Myszy 
z Konstantynopola'' prze
znaczony dla wid2ów od 
lat 7 do.„ 107 oraz „Opo 
wieść zimową". 

„Hanacke Divodlo" z 
Brna pokaże ,,Córy naro
du" - spektakl aut«ski 
dwu młodych aktorek tego 
teotru, który wyrósł ze 
zderzenia obrazu świata 

zawartego w szkolnych lek 
turach z codziennością. 

Dla najmłodszych widzów 
zespół przygotował „Gdy 
dla dzieci i z dziećmi", 

przedstawienie, którego 
kształt dużej mierze o
kreślają sami widzowie. 

N AJCJEKAWSZE osiąg 
nięcia zespołów lal 
kowych z k'raju i za 

granicy prezentowane bę
dą na scenie teotru „Mi
niatura'' także w latach 
przyszłych, lecz pokazy nie 
będą, tak jak obecne 
skomasowane, a organi· 
zowane przez coly rok. 

W czasie 4-letniego re
montu budowlani pod o
kiem zastępcy dyrektora 
ds. budowy PTLiA „Minia
tura" Pawia Majewskiego 
dokonali niemal cudu. Po 
wierzchnio użytkowa te
otru zwiększyło się o„. 45 
proc. Publiczność zyskała 

wygodniejsze siedzenia, 
bardziej przestronne foyer. 
Oddano do użytku nową 
salę kameralną oraz tok 
bardzo potrzebne aktorom 
pomieszczen.e do prób. 

Katarzyna ,,, 

Korczak 


