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Drodzy Przyjaciele,

Czupurek

Kolejna premiera na kieleckiej scenie, jest propozycją teatru
familijnego, to jest takiego, w którym na widowni jednocześnie
zasiądą dzieci, rodzice, dziadkowie. Nie tworzyliśmy widowiska
wyłącznie
dla najmłodszych
naszym zamiarem było
zainteresować „CZUPURKIEM" możliwie najszerszy krąg
odbiorców.

występują

Pragniemy i chcemy mieć wiarę, że sceniczna interpretacja
utworu będzie atrakcyjna na tyle, by każdy Widz, od 7-mio do
I 07-mio latka znalazł dla siebie własną refleksję. Mamy także
nadzieję , że nasze poczucie humoru trafi w oczekiwania
wszystkich, którzy w teatrze umieją się bawić.
Zapraszam, siądźmy na widowni. ..

Mirosław Bieliński

Kogut

PIOSENKA CZUPURKA

Mama na mnie wiecznie zła
Karci, krzyczy. upomina
Denerwuje się i zżyma !
Lecz ja sądzę
Ze po prostu „.
Że po prostu
Ze po prostu
Mnie hamuje
I przesadnie o mnie dba !

(reżyser)

Benedykt Hertz urodził się w 1872 r.

Zmarł mając

lat 80. Przede wszystkim
był bajkopisarzem i satyrykiem. Pisał wiele dla dzieci, również sztuki ,
w których zwykle sam grał -m. in. „Jajko wielkanocne", „ Kot w butach" ,
„Trzewiki szczęścia" - wystawiane w latach dwudziestych. Na początku jego
kariery pisarskiej były grane jego sztuki „ Dr Zygmunt tomski " i „ Prosto
w tłum "- o tematyce społecznej.
„Czupurek" jest uscenizowaną bajką. Rzecz była napisana pierwotnie
jako opowiadanie pt. „Bażant złocisty" , wyśmiewające nowobogackie
snobizmy po pierwszej wojnie światowej. Z tego opowiadania powstała
sztuka dla Reduty, grana w tym teatrze w sezonie 1921 /22. Po Warszawie
grały „Czupurka" Lwów i Kraków.
W redutowym przedstawieniu „Czupurka" rolę Koguta grał J.aracz.
Kwoką była Horwatowa, Papugą - Rostkowska, Bażantem - Benda, Bażantką
- Mazarekówna. Srokę grała Perzanowska, Indyczkę - Małkowska, Gęś Hohenlingerowa.
„Czupurek" w Reducie osiągnął ponad sto przedstawień, co na
ówczesne czasy było bardzo pokażną liczbą. (Red.)

Aja muszę
Aja muszę
Aja muszę
Się wyszumieć

By zrozumieć
Się zapomnieć

Nieprzytomnie
Się wyszaleć

W dzikim szale
Się powalać
Pobuszować

tu i ówdzie
i pozbierać
krótko: krótko

Porozwalać
Mówiąc

Ja muszę
Ja muszę
Ja muszę
Choćby trochę sponiewierać

Mama stale

czegoś

!I!

chce

Żąda prosi i wymusza

To

się wścieka,

Więc

to obrusza !
niech teraz

Teraz właśnie
Teraz właśnie
Bez osłonek
Taką prawdę

DIALOG nr 2/ 1970

Czupu rek Artur Pontek

Że ja muszę

... ..... ..... ..itd.

o mnie wie:

Kwoka Teresa Bielińska

Ara Dekakadu Edward Janaszek

PIOSENKA KACZKI,

GĘSI

I INDYCZKI

INDYCZKA: Gul - gul - gul!
KACZKA: Kwa-kwa-kwa!

GĘŚ: Gę - gę - gę !
KACZKA:

Czyśmy

dobrze slyszały ?
Zeni się Czupurek !
Lecz czy można wiarę dać ?!
Z żadną z naszych córek !!!

Gęś

Ewa Pałuska

Papugę

mu kwoka wybrała na żonę !
w zamian porządnego pstryczka.
Powinnyśmy wszystkie się czuć obrażone:
Ja Kaczka!
Nam

dając

Kaczka Ewa Józefczyk

GĘŚ: Ja Gęś!
INDYCZKA: Oraz Indyczka !
Tośmy się doczekały

!

Ja chyba zemdleję !
Psu na zdały się
I sny i nadzieje !
Czupurek z Papugą na ślubnym kobiercu !
Ach, gdzież jest pradawna, podwórkowa więź?
Zal długi do Kwoki mieć będę na sercu:
Indyczka!
KACZKA: I kaczka !

GĘŚ: I szara Gęś !
Taki afront, mój Boże !
Cóż teraz poczniemy ?
Lament nic nie pomoże!
Stańmy twardo na ziemi !
Niech sobie ślubuje para młoda.
Nie dajmy się zwariować Kwoce - dziwaczce
Ta cała sensacja niech spłynie jak woda
Po Gęsi!

I

INDYCZKA: Indyczce!
KACZKA: Zwłaszcza po Kaczce!!!

Indyczka Maria Wójcikowska

Cietrzew Andrzej Cempura

Przybłęda

PIOSENKA

Angelika Brykczyńska, Agnieszka Marzec

Projekty kostiumów Marlena Skoneczko

FINAŁOWA

PIES:

jak tego dowodzi historia Czupurka
Nie sztuka się w cudze poubierać piórka
Nie sztuka fałszywą być figurą
Nie sztuka przyoblec się nie swoją skórą
Nie sztuka udawać tego kim się nie jest!
Nie sztuka ! Nie pisze się w rejestr !
Prawdziwą jest sztuką - nie kryję przed tobą:
Być sobą ! Naprawdę być sobą !

WS"ZYSCY:

Bądź sobą

·

Teksty piosenek Ewa Marcinkówna

!

Bądź sobą!
Bądź sobą!
Bądź sobą najpiękniej

Reżyseria

jak umiesz !
prawdziwie, rozumiesz ?
Zachowuj się z klasą i rasą
Miej styl SWÓJ, swój sznyt i swój fason !
Bądź sobą i w słoń c u i w deszczu

Ewa Marcinkówna

Bądź sobą

W szalone dni i dni niewinne
I nawet wtedy
I nawet wtedy
Gdy z deszczu wpadniesz pod

Scenografia

Marlena Skoneczko
rynnę

!

Muzyka

BĄDŹ SOBĄ !I!

PIES:

Konstanty Wileński

jeśli już

musisz kogoś udawać
pod byle pozorem
Najlepszym będzie dla siebie wyborem

Coś grać

WS"ZYSCY: Po prostu zostać AKTOREM!!!

Choreografia
Pies Grzegorz Kwas

Bażant

Artur Słaboń

Kazimierz Knol
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o umen ac11
ZG ZASP
OGŁASZAMY

UWAGA!

WIELKI KONKURS RYSUNKOWY!
pod nazwą

„Wizyta w teatrze"
czyli
wrażenia po obejrzeniu spektaklu pt. „Czupurek".
Rysunki należy nadsyłać na adres teatru do dnia 15 listopada 1999 r.
Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród i otwarcie wystawy
na którą złożą się najciekawsze prace konkursowe odbędzie
się dnia 5 grudnia 1999 roku, godzina 17.00. w siedzibie teatru.
Prace prosimy podpisać imieniem i nazwiskiem oraz podać wiek
autora i dokładny adres zamieszkania.

Teatr im. Stefana Żeromskiego
ul. Sienkiewicza 32, telefony: 34 460 48 centrala,
tel./fax. 34 447 65, 34 475 OO - kasa i organizacja widowni

Dyrektor Naczelny i Artystyczny - Piotr Szczerski
Kierownik Literacki - Jerzy Sitarz
Koordynator Pracy Artystycznej, Sekretarz Literacki - Halina Łabędzka
Kierownik Muzyczny - Konstanty Wileński

Inspicjent
Barbara Sobczyk
Światło
Ryszard Zając, Marek Dudkiewicz
Marek Kiniorski
Realizacja akustyczna
Brygadier sceny
Ignacy Abram
Rekwizytor
Zofia Zając
Monika Chachulska
Garderoba damska
Garderoba męska
Helena Stawiarska
Prace perukarskie
Idalia Lang
Kierownik pracowni krawieckiej-damskiej
MariaSzyksznia
Kierownik pracowni krawieckiej-męskiej
Stanisław Stępień
Leszek Macias
Kierownik pracowni stolarskiej
Tomasz Smolarczyk
Pracownia malarska
Antoni Kaniowski
Prace tapicerskie
Kierownik techniczny
Henryk Dubowik
Iwona jamka
Reklama
Kierownik Biura Organizacji Widowni
Halina Łabędzka

f'cl~~~'!

KiEL."CE

RADIO

, ,

..ED\Cf:C

