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ROMANS
PERLIMPLINA I BELISY
(tytuł oryginalny:
Amor de don Perlimp/in con Be lisa en su jardin)

rycina erotyczna
przekład

z

hiszpańskiego:

dołu

po mych łydkach
płynie słońca złota rybka.
W śród szuwarów zgrzana woda,
w

górę

miłość młoda!

Kogut pieje, noc ucieka,
zostań jeszcze, nocy prędka!
(: „Romansu Perlimplina i Beli.,) ·' )

Zofia Szleyen

spektakl dla dorosłych
premiera: 4 listopada 1994 r.

Reżyseria:

MACIEJ K. TONDERA
Scenografia:
JERZY SZYMAŃSKI

Muzyka:
BOGUMIŁ

Miłość, miłość młoda!

Z

PASTERNAK

Choreografia:
ARTUR DOBRZAŃSKI
Asystent reżysera:
Piotr Gabriel

Nagranie muzyki:
Małgorzata Romanowska (flet), Rafał Jarci.ewski
(gitara), Bogumił Pasternak (fortepian), Jose Torres
(perkusja), Bogdan Wysocki (trąbka), Jan Dowsilas,
Zbigniew Malecki (realizacja dźwięku).

Lorca o „Perlimplinie"
Miłość Perlimplina i Belisy w jego ogrodzie
jest szkicem do wielkiego dramatu. Postawiłem
tam tylko słowa niezbędne do zarysowania postaci Mówię, że to wersja kameralna, gdyż mam
zamiar kiedyś rozwinąć ten temat w całym jego
skomplikowaniu.
Don Perlimplin jest najmniej rogatym męż
czyzną na świecie. Jego uśpiona wyobraźnia
budzi się przy stwierdzeniu, że żona oszukuje go
w okropny sposób, ale on później przyprawia
rogi wszystkim kobietom, jakie istnieją. W Don
Perlimplinie chodziło mi głównie o to, by podkreślić kontrast między lirycznością i groteskowością postaci, a nawet co chwila mieszać ze
sobą te obie cechy. Sztuka trzyma się na muzyce, jak mała opera kameralna. Wszystkie krótkie
międzyakty sąpołączone sonatami Scarlattiego,
a dialog coraz to przerywają akordy i elementy
tła muzycznego.

(fragment ttyWiadu z 1933 r., pr=ed presztuki w A1adrycie, w: Federico
Garcźa Lorca: Od pierwszych pieśni do
słów ostatnich, -aybór i przekład: Zofia
Szleyen, Wyd. Literackie, Kraków 1987)
mierą

Lorca o reżyserii
Ta praca, jak każda inna, zrodzona z .zamiło
wania, jest radosna. Męczy, ale daje rozkosz.
Poza tym, kiedy wracam po próbach i eksperymentach teatralnych, czuję, że zaczynam się rodzić jako reżyser - a jest to proces trudny i powolny. Stwarza mi także możność wykorzystywania
tamtych doświadczeń przy ( ... ) innych pracach.
(fragment 'W')/Wiadu z 1934 r., w: Federico
Garcźa Loren: op. cit.)

Lorca o teatrze
Teatr jest jednym z najbardziej wyrazistych
i użytecznych instrumentów rozwoju kraju, jest
barometrem, który wykazuje jego wielkość lub
tendencje spadkowe. Teatr wrażliwy i dobrze
kierowany w obrębie wszystkich swych specjalnośc~ od tragedii do wodewilu, potrafi odmienić
w przeciągu niewielu lat uczuciowość ludzi,
natomiast teatr moralnie rozbity w którym kopyta zastępują skrzydła, potrafii wskutek haniebnej
fuszerki uśpić cały naród.
Teatr jest szkołą płaczu i śmiechu i jest wolną trybuną, gdzie ludzie mogąpotwierdzić stare
prawdy moralne lub uznać je za błędne oraz
wyjaśnić na żywych przykładach wieczne zasady rządzące sercem i uczuciami człowieka.

Co dziennie (. .. ) słyszę o kryzysie teatru, a
zawsze myślę o tym, że zło nie stoi przed naszymi oczyma, lecz znajduje się w najbardziej ukrytej istotnej jego części; nie dotyczy wykwitu działania artystycznego, lecz ukrytych głęboko korzeni teatru; czyli, że choroba bierze się ze złej
organizacji. Tak długo, jak długo aktorzy i autorzy pozostawać będą w rękach przedsiębiorstw
typu absolutnie komercyjnego( ... ) będą pogrą
żać się co dzień głębiej w sytuacji bez wyjścia.

Od najskromniejszego teatrzyku począw
szy, a na największym skończywszy, trzeba
wypisywać w salach i po garderobach słowo
„Sztuka", bo inaczej będziemy musieli wypisać słowo ,,Handel" albo inne temu podobne,
którego nie ośmielam się powiedzieć. Teatrowi potrzeba hierarchii, dyscypliny, miłości.
(fragmenty pr::emÓ11-'ienia o teatr::e ::
1935 r. l~ publikacji „ El Sol". w: Federico Garcźa Lorca: op. cit.)

Lorca o publiczności
(Publiczność) należy opanować

w sposób
rozumny. W pewnych \V)'padkach trzeba sprzeciwiać się jej i atakować ją. Teatr musi narzucać
swą wolę publiczności~ a nie publiczność teatrowi. ( ... ) Ponieważ publiczność teatralna reaguje jak dzieci w szkole: uwielbia poważnego
i surowego nauczyciela, który wiele wymaga
i ·wymierza sprawiedliwość, a wtyka ostre igły
w krzesła, na których siadają nauczyciele bojaźliwi i przypochlebni.
Publiczność można uczyć( ... ), można ją pouczać( ... ).

(fragment przemówienia o teatrze z 1935 r.
'»g publikacji „El Sol", w: Federico Garcźa Lorca: op. cit.)

Lorca o sobie
Trochę mijuż

dokucza mój mit o cygańsko
ści. Mylą mój temat - z moim usposobieniem. A
ja tego absolutnie nie chcę. Cyganie są tematem.
I niczym więcej. Mógłbym równie dobrze być
poetą igieł do szycia i pejzaży hydraulicznych.
Poza tym cygańskość ( ... ) czyni ze mnie „dzikiego poetę", którym - jak wiesz - nie jestem. Nie
chcę, żeby mnie szufladkowano. Czuję, że chcą
mi wtedy nałożyć kajdany. NIE!
{fragment listu do Jorgego Guillena ::
192~ r„ w: Federico Garcia Lorca: op.
cit.)

To prawda

Załuję ...

Ileż

trudu mnie kosztuje
kochać, jak ja kocham ciebie!
Z miłości boli mnie powietrze,
kapelusz
1 serce.
Kto by

chciał

ode mnie

kupić

tę moją małą wstążeczkę

i ten smutek białej nitki
z jakich się robi chusteczkę!
Ileż

trudu mnie kosztuje
kochać, jak ja kocham ciebie!

Piosenka
Gdybyś usłyszał
płacz

oleandra w nieszczęściu
co byś uczynił, kochany?
- Byłbym wzdychał.
Gdybyś zobaczył, że światło

wzywa cię przed swym odejściem,
co byś uczynił, kochany?
- Morza bym szukał w pamięci.
Gdybym rzekła pod oliwką:
- Kocham, tyś jest moim szczęściem!
Co byś uczynił, kochany?
- Wbiłbym sobie sztylet w serce.

Żałuję,
że

w mych żyłach płonie
krew,
czerwony ogień, na którym się
wszystkie pasje mego serca.
Kobiety, proszę was,
rozlewajcie wodę;
kiedy wszystko się pali,
iskry tylko latają na wietrze.

prażą
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1905
1910

1914

1917
1918
1919
1921
1922
1924

1925
1926
1927

Federico urodził się 5 czerwca w Fuente Vaqueros koło Granady (Andaluzja), jako syn
farmera, Federica Garcii Rodrigueza, i nauczycielki, Vicenty Lorki Romera.
Rozpoczyna naukę w szkole w Almerii.
Przenosi się z rodziną do Granady. Kształci
się w Gimnazjum Najświętszego Serca Jezusa (maturę zdaje w 1913 ); równocześnie uczy
się muzyki.
Podejmuje studia na wydziale filozofii i literatury uniwersytetu w Granadzie, słucha
wykładów z prawa i kontynuuje lekcje muzyki.
Podróżuje z przyjaciółmi po Hiszpanii, pisze
pierwsze utwory poetyckie; sam uznaje ten
rok za przełomowy w swym życiu.
Wyjeż.dża na uniwersytet do Madrytu. Wydaje własnym nakładem prozę poetyckąlmpresje i pejzaże.
W teatrze ,,Eslava" w :Nfadrycie odbywa się
premiera pierwszej groteski teatralnej Lorki
Czary Afotylkowej Panny.
Zaczyna pisać Poemat głębokiej pieśni. Drukiem ukazuje się Książka wiers::y.
Federico wspołorganizuje w Granadzie festiwal głębokiej pieśni; wygłasza odczyt Cante
jondo (pierwotny śpiew Andaluzji).
Do 1927 pracuje nad tomem Romancero cygańskie, najsłynniejszym swym dziełem (wydanym w 1928).
Powstaje dramat Nfariana Pineda.
Poeta bierze udział w swoim pierwszym wieczorze autorskim w Valladolid.
W trzechsetną rocznicę śmierci Luisa de Góngory powstaje grupa poetycka „Pokolenie
2 7". Odbywa się premiera sztuki Mariana
Pineda. Salon Barceloński organizuje wystawę rysunków Lorki. Opublikowany zostaje
tom Pieśni.

1928
1929

1930

Federico kończy studia i wraca do Granady.
Występuje z odczytem Wyobraźnia, natchnienie i ucieczka w poezję.
Wyjeżdza do Stanów Zjednoczonych. Rozpoczyna studia w Instytucie Hiszpańsko-Arnerykańskim Columbia University w Nowym
Jorku, pisze poemat zatytułowany Poeta w
Nowym Jorku.
Po powrocie do Madrytu wygłasza odczyty
Teoria i igras=ld demona oraz O kołysankach
hiszpańskich. Odbywa się pierwszy spektakl
Czantjącej szewcowej, powstaje Publiczność.

1931

Ukazuje się drukiem Poemat głębokiej pieśni.
Lorka odczytuje kolejne uwagi na temat cante
jondo, pisze Romans Perlimplina i Belisy
oraz Kiedy minie pięć lat - sztukę proroczą w
słowach: „za pięć lat mni1
e nie będzie".
1932 Organizuje teatr objazdO\vy „La Barraca",
którego zostaje dyrektorem i reżyserem. Pisze
Knvawe gody.
1933 W Madrycie odbywają się premiery Don
Perlimplina i Knvawych godów. „La Barraca" wyjeżdza na toumee po Hiszpanii z wielkim klasycznym repertuarem.
1934 W Madrycie wystawiony zostaje poemat tragiczny ferma. Federico odbywa podróż do
Ameryki Południowej. Pisze Sonety ciemnej
miłości.

1935

1936

Powstaje Sześć wierszy galicyjskich i sztuka
Panna Rosita, c:;yli mowa kwiatów. Ukazuje się tom wierszy Piemsze pieśni.
W Barcelonie odbywa się premiera Panny
Rosi ty. Lorca kończy dramat Dom Bernardy
Alby, Sztukę bez tytułu orazPvwan Tamarit.
16 lipca wyjeżdza do Granady; 18 lipca - w
dzień po wybuchu wojny domowej - zostaje
aresztowany. Umiera 19 sierpnia w wąwozie
Viznar pod Granadą, rozstrzelany o świcie
przez frankistowską żandarmerię.

HENRYK JURKOWSKI:
LALKOWE FASCYNACJE LORKI
Znakomity poeta i dramaturg hiszpański, Federico Garcia Lorca, był zafascynowany teatrem
lalek. Napisał dla niego kilka sztuk, odwołując
się do tradycji teatru ludowego. Wiązało się to
ściśle z jego biografią. Urodzony w Fuente Vaqueros wśród ludu andaluzyjskiego, w pobliżu
Granady, od najmłodszych lat chłonął wartości
kultury ludowej, co z czasem przerodziło się
w świadome zainteresowanie folklorem. Ludowa romanca inspirowała jego poezję, ludowy
teatr lalek wskazał mu drogę ku dramatowi. Od
roku 1919 organizował przedstawienia lalkowe
- domowe, dla swoich sióstr: Izabel i Conchity.
Pierwsze jego dramaty powstały pod wpływem
tego teatru lub też były dla niego przeznaczone.
Najwcześniejsz~ próbą dramatyczną był

El
Maleficio de la Mariposa ( C=ary Motylkowej
Panny, 1919), komedia w dwóch aktach z prologiem. Sztuka nie była przeznaczona dla lalek,
ale jej postaci były personifikacjami z owadziego świata. Słusmie zauważył William I. Oliver,
że rządziła nim wyobraźnia uformowana na teatrze lalek. Pisał on: „Już na samym początku
trzeba zrozumieć, że Lorca nie rozpoczynał kariery dramatycznej z zamiarem zostania autorem sztuk lalkowych. On już nim był. Ale na
nieszczęście długa zażyłość ze środkami lalkowymi wydawała się hamować jego rozwój jako
dramaturga, ponieważ niemal intuicyjnie pisał
dla aktorów, jakby cierpieli oni na te same ograniczenia co lalki".
El Maleficio de la Mariposa mógłby być,
zdaniem Olivera, znakomitą sztuką lalkową.

Temat jej wywodził się ze manej powszechnie
historyjki La cucarachita mandiga ( C=arny kara/uszek), a forma - zwierzęca alegoria - została
przybliżona publiczności hiszpańskiej przedstawieniem Chanteclera Rostanda, którego premiera odbyła się dwa lata wcześniej.
Sztuka Lorki padła w teatrze co było wynikiem jej statyczności i nieskomplikowanej, przejrzystej intrygi. ( ... )
Drugą

z kolei sztukę, a pierwszą wyraźnie
dla lalek, napisał Garcia Lorca
przed rokiem 1923. Była to La Nina que riega
albahaca y el Principe pregunton (Dziewc=yna
rosząca bazylię i ciekawski Ksią=ę). Ten maleńki utwór został wystawiony pacynkami w
domu Garciów w dniu Trzech Króli w 1923
roku. Obok niego w programie wieczoru znalazły się Los habladores (Gaduły) Cervantesa oraz
Misterio de los Reyes Magos (Misterium o
Trzech Królach). W przerwach między aktami
na zaimprowizowanej scenie występował don
CristobaL ulubiona postać dzieci, którą animował sam Federico. Za oprawę muzyczną odpowiedzia1ny był jego przyjacieL Manuel de Falla,
który zasiadał przy pianinie.
przeznaczoną

La Nifla que riega albahaca była uważana
przez wiele lat za sztukę zagubioną. Odnaleziono ją w Argentynie. Została opublikowana w biuletynie „ Titere" Towarzystwa Przyjaciół Marionetki. ( ... )
Zaletą utworu jest jego prostota, świeżość
i naiwność. Poeta zawarł w nim także piosenki
liryczne i inne motywy, które pojawią się również później w bardziej dojrzałych tekstach.
W tym samym czasie co La Nifia que riega
albahaca powstał także inny utwór Lorki Los

Tźteres

de Cachiporra. Tragżcomedia de Don
Cristóbal y la Sena Rosita (Lalki i maczuga).
(„.) O ile w La Nina que riega albaliaca Federico odwołał się do folkloru dziecięcego, o tyle
w Los Tźteres de Cachiporra - do tradycji lalkowego teatru ludowego.
Temat sztuki .został zaczerpnięty ze starej farsy, przypominającej typową intrygę komedii
dell'arte. ( ... )Poetyka lalkarska manifestuje się
zarówno poprzez firn.keje maczugi Cristobity,jak
i w sposobie obrazowania: kareta Cristobity przesuwa się zaprzężona w kartonowe kon.i4 Rosita ma nie więcej niż metr wzrostu, balwierz odkrywa, że Cristobita ma drewnianą głowę. Cristobita pada mamvy wskutek zepsucia się wewnętrznej sprężyny. ( ... )
Tę samą tradycję

i temat kontynuował F ederico Garcia Lorca w Retablillo de Don Cristobal (S=opka don Cristobala, 1931 ). Utwór ten,
jak twierdzą niektórzy badacze, został napisany
dla teatru La Tia Norica w Kadyksie. Znaczenie
Retablillo omawia Oliver: „S=opka don Cristoba/a była napisana jako utwór trzeci z kolei i
stanowi nie tylko serce tej grupy sztuk, ale także
punkt zwrotny w dramaturgii Lorki, jest sztuką,
w której nauczył się używać swego lirycznego
daru dla dobra sytuacji dramatu, rezygnując z
czystego wzruszenia i piękna. Między prologiem
i epilogiem umieścił on prawdziwie udaną hecę,
w postaci fragmentu nieco \Vlllgamej lalkowej
farsy hiszpańskiej, która posłużyła za źródło
trzem innym sztukom". Oliver nie bez racji są
dzi, że Re tabli/Io ma wspólny temat z La zapatera prodigiosa (Czarująca szewcowa) i Amor
de don Perlimplin con Belisa en su jardin (Romans Perlimplina i Be lisy). ( ... )

Sztuka jest świetnie osadzona w tradycji teatru ludowego: używanie pa~ zastosowanie lalki
trikowej (z długą szyją), dosadny język pełen
aforyzmów, komicznych inwektyw, erotycznych
eufemizmów.
Niemal jednocześnie z Retablillo Federico
Garcia Lorca napisał Amor de don Perlimplin
con Be lisa en su jardin ( 1928, wystawiona
1931 ). Podejmuje ona ten sam motyw małżeń
stwa starszego mężczyzny z młodą dziewczyną,
rozwinięty w oryginalny sposób. Lorca nie przeznaczył tej sztuki wyraźnie dla teatru lalek, ale
związkijej z tym nurtem jego twórczości wydają się oczywiste. Powtarza się tu ten sam schemat zdarzeniowy co w Retablillo: kontrakt ślub
ny, zdrada, gwałtowne rozwiązanie konfliktu.
Pozostał ten sam sposób przedstawiania postaci, skłonność do aforyzm.ów, symbolika rek\vizytów. Znikła naiwna teatralizacja. ( ... ) Ch'Wyt
teatru w teatrze został wprzęgnięty w dramatyczną wymowę utworu. Lorca połączył tu w
sposób doskonały tradycję ludową z intelektualizmem nowej sztuk.i. ( ... )
Spośród

trzech utworów, w których Lorca
zajmował się problemem miłości małżonków
Amor de don Perlimplin jest najbardziej tragiczny. Niemożność miłości znajduje zadośćuczy
nienie w śmierci.
Z poetyką teatru lalek powiązane są także
sztuki Lorki pisane dla awangardowego periody ku „Gallo". Powstały one tuż przed pierwszą
podróżą poety do USA, wyrażają więc jak gdyby projekcję wyobrażeń o tym kraju zaawansowanej cywilizacji. Spośród trzech krótkich surrealistycznyc.h sztuk - Quimera (Chimera), La
Doncella, el A-farinero y el Estudiante (D=iewi-

ca, mmynar:: i student), El Paseo de Buster
Keaton (Spacer Bustera Keatona) - najbardziej
lalkowa jest ta trzecia. Składa się ona z szeregu
nadrealistycznych obrazów, zestawionych ze
sobą bez widocznej logiki. W całości składają
się na wizję amerykańskiego życia. ( ... ) Obrazy
te są propozycją widowiska plastycznego, bliskiego poetyce teatru nieosobowego.
Tym rodzajem dramaturgii Federico Garcia
Lorca wyprzedzał znacznie doświadczenia teatru lalek swego czasu. Nawiązał nimi do doświadczeń dadaistów i surrealistów. Zapowiadał nadejście nowego rodzaju teatru - teatru
poetyckiego, realizującego się w wizjach plastycznych.
Federico Garcia Lorca

brał

powoli rozbrat
z techniką pisarską przejętą z teatru lalek. W
swoich najwybitniejszych dziełach, tak.ich jak
Krwawe gody (Bodas de sangre, 1933), Bezpłod
na (Yerma, 1934), Dom Bernardy Alby (La casa
de Bernarda A /ba), zwrócił się ku realizmo~
wyposażając swe postaci w bogate życie psychiczne. Nie zerwałjednak całkowicie z teatrem
lalek. Kierując teatrem wędrownym La Barraca, na początku lat trzydziestych wystawiał w
nim także przedstawienia lalkowe. Popularyzacji lalek, a zwłaszcza don Cristobala, poświęcił
też wiele czasu, gdy w roku 1934 przebywał w
Argentynie.

Przedruk= książki H. Jurkowskiego: Dzieje literatury,1 dramatycznej dla teatru lalek, „Leopoldinum''. rVrocław 1991 {fragmenty rozdziału : Awangarda i tradycja).
Tytuł artykułu pochodzi od redakcji.

Amor,
przez miłość zdradzony,
ranny od zbiegłej miłości
z miłości kona.
Mówcie wszystkim, jak to

było!

słowik, miłość.

Sztylet kraje czworgiem ostrzy.
rozdarta, zapomnienie.
Daj mi rękę swą, Amorze,
bo ja, ciężko poraniony
konam przez miłość
zdradzony.
Pierś

(z „Romansu Perlimplina i Belisy")

Powiedzcie mym przyjaciołom
że ja umarłem.
(a woda śpiewa ciągle
pod rozedrganym lasem)
Powiedzcie, że zostałem
z otwartymi oczyma
i że twarz moją pokrywała
nieśmiertelna chusta
lazuru.
(suita „Z tego miejsca'',.fragmenty)

Z TEATRALNEGO DZIENNIKA '94

„,Ateneum" wystąpił na XVI
Festiwalu Teatrów Lalek
w Bielsku-Białej ze spektaklem Pinokio Carla
Collodiego. W Biuletynie Festiwalowym napisano:
„( ... ) przedstawienie poprowadzone było lekko,
z fantazją i błyskami ironii, z bardzo dobrym
wyczuciem formy teatralnej( ... )".
• W maju

zespół

MACIEJK.
TONDERA

Międzynarodowym

(A1aria Schejbal: „ Pinokio jest naszym bratem")

• Od 24 czerwca do 2 lipca teatr przebywał
na występach gościnnych w Anglii, gdzie z
przedstawieniami Jak =dobyć korzec złota, czyli
bezeceństwa Pana Klausa Waldemara Żyszkie
wicza oraz T_vmoteus= i Psiwzcio Jana Wilkowskiego uczestniczył w Festiwalu Lalkarstwa
i Animacji - głównym wydarzeniu Bradford
Festival '94. Ta licząca się na brytyjskiej mapie
kulturalnej interdyscyplinarna impreza, o sporej tradycj~ organizowana jest z wielkim rozmachem~ były zatem spektakle w festiwalowym
centrum i w ulicznym plenerze, pokazy warsztatowe i spotkania, a także wspaniała finałowa
parada kostiumowa.
Na festiwalu w BraMord nie przymaje się nagród, tym sympatyczniejszym dowodem uznania
jest więc dyplom wręczony przez miejscową
Polonię, przymający ,,Ateneum" I miejsce wśród
grup teatralnych.
• We wrześniu Pinokio zaprezentowany został
w Warszawie na Międzynarodo'W)'lll Festiwalu
Teatralnym ,,KORCZAK DZISIAJ" odbywają
cym się pod hasłem „Wielkie Święto Małego
Człowieka' , . Widowisko pokazano na scenie Teatru „Lalka ".

Reżyser, scenograf, C7.3Sem
autor scenariuszy realizowa...
nych przez siebie przedsta-

wień. Ukończył białostocki
Wydział Reżyserii Teatrów

Lalek PWST w Warszawie.
Przedtem jednak debiutował
jako aktor na scenie łódzkiego ,.Pinokia".
Był dyrektorem artystycznym it eatrów „Marcinek"
w Poznaniu i naszego katowickiego „Ateneum". Od kilku lat kieruje Teatrem Lalki i Aktora „Kacperek" w Rzeszowie.
Spośród licznych inscenizacji chętnie wspamina,
przygotowanąjeszcze na studiach, sztukę W. Zyszkiewicza Jak zdobyć korzec złota, czyli be=eceństwa pana
Klausa (wielokrotnie pokazywana za granicą, zdobyła
m.in. I nagrody na festiwalach w Holandii i Austrii),
autorski spektakl dyplomowy Co wom powim, to wom powim wg K. Przerwy-Tetmajera (I nagroda za reżyserię i II
za scenografię na Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów
Lalek w Opolu), Szewczyka Dratewkę M. Kownackiej
z własną scenografią (nagroda na Festiwalu Cervantino
w Meksyku), Rolanda Szalonego J. Gorczyckiej, Balladę o bochenku chleba E. Wojnarowskiego, O Zwyrtale
Muzykancie J. Wilkowskiego, Pastorałkę L. Schillera.
Reżyserował w Lublinie, Rabce, Poznaniu, Katowicach, Rzeszowie, Szczecinie, Bielsku-Białej, Kielcach, Tarnowie (otworzył tu scenę lalkową przy teatrze
dramatycznym, realizując na inaugurację m.in. Kopciuszka E. Szwarca).
Jako reżyser gościł również w Związku Radzieckim.
W teatrze lalek w Twerze przygotował Szewczyka Dratewkę, w Charkowie natomiast radziecką lalkową prapremierę Zielonej Gęsi K. I. Gałczyńskiego pt. Nie igra się z publicznością (nagroda za reżyserię na Festiwalu Dramaturgii Polskiej w ZSRR).
Miło wspomnieć, że Maciej Tondera jest również laureatem Złotej Maski Wieczoru '90, przyznanej mu za
przedstawienia zrealizowane w „Ateneum".

ŚLĄSKI TEATR LALKI I AKTORA

Obsada:

„ATENEUM"
40-012 Katowice, ul. Św. Jana 10
telefony: 153-82-21, 153-82-22 (centrala)
153-79-26 (organizacja widowisk)

Aktor, Don Perlimplin

• PIOTR JANISZEWSKI
Aktorka, Belisa

•KATARZYNA KUDEREWSKA
Dyrektor:
JAROSŁAW

C2YPCZAR

Z-ca dyrektora ds. artystycznych:
BOGUMIŁ PASTERNAK
Z-ca dyrektora ds. administracyjnych:
KRYSTYNA KAJDAN
Kierownik literacki:
RENATA CHUDECKA
Scenograf:
ALICJA KURYŁO

Aktorka, Markolfa, Toreador

•ANIELA PASTERNAK
Aktorka, Matka Belisy, Toreador

• BOGUMRA JAREMOWICZ
Głos, Cień,

Toreador

• PIOTR GABRIEL
Aktor, Toreador

• GRZEGORZ CINKOWSKI

Kierownik techniczny:
JACEK GAWROŃSKI
Pracownia plastyczna:
ELżBIET A ŻELEZIK (kierownik),
HELENA JĘDYKIEWICZ,
JADWIGA KOTLARZ-SIREK,
EWA SUCHY, BARBARA SZVLING,
PIOTR OLESIŃSKI,
STANISŁAW PODRAZA

sceny:
Zbigniew Tabaka, Krzysztof Wieczorek

Kierownik działu organizacji widowisk:
LODA KORC2YŃSKA

Światło i dźwięk:
Artur Kurzak

W programie \\)'korzystano wiersze Federica Garcii Lorki
w przekładzie Zofii Szleyen oraz grafiki Pabla Picassa.

Pragniemy zaznaczyć, te kwestie wypowiadane
przez Głos nie pochod=ą od Autora sztuki;
wprowadzone zostały dla potrzeb niniejszej
insceni=acji.

Opracowanie programu: Renata Chudecka
Skład

komputero'")': Witold Okas
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