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„Kubuś Puchatek„ - w rezysem Janmy KeszkcwskieJ to 
spektakl utrzymany w charakterze „zabawy w teatr", gd2ie wszystkie 
dz1ałan1a sceniczne odbywają się 11a oczach widzów W tell sposób z 
rózrn~J w1elkośc1 kolorowych beczek, budowana Jest przestrzeń, w ktore.1 
rozgrywają się prtygody wszystkim nam dobrze znanego m1s1a o 
.,małym rozumku" Dz1ęk1 pomysłom scenografa - Jana Z1elmsk1ego 
okazuje się, ze stanowią prawdziwe bogactwo mozliwośc1 , wiele razy 
zaskakujące nas dowc1pnyrrn rozwiązanian11 

Waznym elementem spektaklu jest takze narracja z udziałem 
aktorow Wprowadza ona widza w odpow1edn1 nastroJ , skłaniający do 
zabawy 1 wzruszen ale przede wszystkim jest rodzajem „przewodnika „ 
po basmowych przygodach głównego bohatera A przygód tych Jest 
wiele Przypomnijmy choc dwie 

Kubus Puchatek znany rown1ez Jako amator , małego co 
111uco , spotyka się z Kłapouchem, ktory zajęty rozpamiętywa n 1c111 
smutkow, gubi ogon Miś postanawia odnależc zgubę przy,1ac1ela 1 "" 
tym celu udaJe się na poszukiwama Już wkrotce okazuje się, ze 
m1ponuJący ogon Kłapouchego w1s1 przv dzwonkl• de m1es?.kama 
przemądrzałej Sowy Odnalez1en1e ogona nie przywraca Jednak dobrego 
samopoc.tuc1a Kłapouchemu, który obchodzi własn1e swoje urodzm~ 1 
Jest bardzo rozczarowany brakiem torciku z razowym lukrem 1 

sw1eczka111i a przede wszystkim brakiem prezentow urodzinowych I 
tym razem Kubus Puchatek nie zawodzi przyJac1ela. Postanawia 
podarować: mu beczułkę do przechow~ania „roznych roznosci" 1 
sprawia ze takze Prosiaczek udaJe s1~ na urodzmy Kłapouchego z 
czerwonym balonikiem 

Opowiedziane ptzygody to tylko zapowiedź tego, co spotka 
Kubusia Puchatka w przedstawieniu . I choc są one doskonale znane 111e 
tylko małym widzom z pewnoscią każdy z nas chętnie przypomni sobie 
zabawne d1alog1 oraz bohaterów, którzy niezmiennie bawią 1 wzruszają 
coraz to nowe pokole111a czyteln1kow 

Gorąco zachccam do obejrzenia przedstaw1en1a ktore 
doskonale oddaje atmosferę ks1ązk1 1 JeSt chyba najlepszym sposobem 
na poprawę samopoczucia ń1e tylko najmłodszych widzów Jestem 
przekonana, ze ten iskrzący się wieloma koloram1 spektakl na długo 

pozostanie w pam1ęc1 , a Jego bohaterowie staną się najlepszymi 
przyjac1ółm1 Spektakl trwa z przerwa 70 minut 

Zapraszamy 1 
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