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Musical dla dzieci w dwóch częściach
Imitacja według Carla Collodiego
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Dyrektor naczelny i artystyczny
ZBIGNIEW LESIEŃ
Kierownik literacki
RYSZARD BIENIECKI

i choreografia

JACEK MEDWECKI
Muzyka

IRENEUSZ WIKAREK
Scenografia

ALICJA KURYŁO
Asystent reżys..: ra - Led1 W i<.: rzb(m ski
. Jnspicj ~nt - Marek Swiątek
Suller - E l żbi eta Km:zmarek

Premiera w maju 1993 r.
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W przedstawieniu występują :
MIROSŁAWA

SAPA

jako Pinokio
LECH WIERZBOWSKI
jako Ojciec i Zając I
TADEUSZ TRYGUBOWICZ
jako Szewc, Kruk I i Lew
JACEK JACKOWICZ
jako Fryzjer, Jeż i Dyrektor Cyrku
MARIUSZ MICHALSKI
jako Lis i Clown I
DARIUSZ LEMIESZEK
jako Kot i Clown li
TOMASZ KARASIŃSKI
jako Dyrektor Teatru, Niedźwiedź i Siłacz
ADAM SZVMAŃSKI
jako Mleczarz, Pierrot, Zając li i Iluzjonista
JANUSZ ŚWIERCZVŃSKI
jako Żandarm I, Kuglarz I, Królik I i Clown Ili

jako

BOGDAN WĄCHAŁA
Arlekin, Królik li i Clown IV

Woźny,

IGNACY LEWANDOWSKI
jako Żandarm li, Kuglarz li, Puchacz I
i Cyrkowiec
WOJCIECH OLEKSIEWICZ
jako Mieszczanin, Kuglarz Ili, Puchacz li
i Chłopiec
KAROLINA JÓŹWIAK
jako Mieszczka I, Colombina, Wiewiórka I
i Tancerka I
MONIKA SZALATY
Mieszczka li, Wiewiórka li i Tancerka li
EWA KIBLER
jako Mieszczka Ili, Wiewiórka Ili i Tancerka Ili
HALINA FIEĆKO
jako Mieszczka V i Wróżka

Co nieco
o sztuce i autorach

o
Któż nie zna przygód drewnianego pajaca, czyli

Pinokia?! Najpewniej wszystkie dzieci je znają,
ale czy wszystkie wiedzą, kto napisał historię
jego życia?
Carlo Collodi, autor "Pinokia", był Włochem ,
nazywał się właściwie Carlo Lorezini i żył w latach
1826-1890. Był literatem i dziennikarzem, bardzo
kochał swoja ojczyznę i jako żołnierz walczył o
wolność dla niej. Sławę przyniosły mu książki dla
dzieci i młodzieży, zwłaszcza cykl powieści
o małym chłopcu Gianettino. Jednakże największy
rozgłos i popularność w całym świecie zdobyła
bajka o Pinokiu , drewnianym chłopczyku,
wystruganym przez starego poczciwego Dżepetta
z dziwnego, czarodziejskiego kawałka drewna.
Pinokio, który przeżył nieskończenie wiele
przygód i popadał wciąż w niesłychanie grożne
tarapaty, od ponad stu już lat jest małym
przyjacielem wszystkich dzieci. Nie tylko on
zresztą, także inni bohaterowie książki: ludzie,
zwierzęta, lalki, najdziwniejsze czasami stwory.
Baśń Collodiego zdobyła taką popularność w
świecie, że była wielokrotnie naśladowana przez
różnych poetów i pisarzy, przenoszono ją
na sceny teatralne, kręcono filmy . Gościła także
już w naszym teatrze przed kilkoma laty; teraz
przedstawiamy jej nową wersję - muzyczną. Autor
wykorzystał temat Pinokia i stworzył własną wizję
przygód drewnianego pajaca. Następnie powstała
muzyka i układy choreograficzne.
W tym kształcie utwór trafił do teatrów. Nie jest
to więc wierna wersja przygód Pinokia, a imitacja,
czyli naśladowanie , dzieła Collodiego.
Mamy nadzieję, że spodoba się naszym
najmłodszym widzom, że zapamiętają i muzykę,
i piosenki, i piękne układy taneczne, i obrazy
sceniczne. Dobrej zabawy!

Dyrektor cyrku:

Szanowni

państwo,

kłaniam się

nisko ,
zobaczycie tu
widowisko ,
Jakiego dawno nikt nie
Dziś

pamięta .
Wystąpią

bowiem dzikie
zwierzęta,

A tak wspaniale
wytresowane,
Że w całym kraju są
dobrze znane.
Czy misie zdaje, czy to
złudzenie?

Czy

było słychać osła

beczenie? „.
Bardzo przepraszam,
rzecz całkiem prosta,
Zdawało mi się, że
słyszę osła ...
Więc zaczynamy
przedstawienie!
Przepraszam, jednak
słyszę beczenie .
Niech każdy z państwa
zajrzy pod stołek,
może się ukrył tu gdzieś
osiołek?

Bo w naszym cyrku - to
każdy powie ,
Nie ma artysty o oślej
głowie!

Przepraszam.

Pójdę.

Może
Znajdę ryczące

tu blisko
biedne
oślisko.

Ojciec: Puść nos, bo narobię krzyku!
Dam ci w skórę! Głupie żarty!
Pinokio: Co za nochal!

Pajacyku .. .
Puść. No nie bądź tak uparty .. .
A to ładna z ciebie sztuka ...
Jednak się nie gniewam wcale.
Teraz imię ci wyszukam ...
Pinokio! - brzmi doskonale!
Żle zrobiłeś, lecz nie szkodzi,
Nie umiem się długo gniewać ,
Teraz nauczę cię chodzić,
Potem tańczyć, grać i śpiewać .
No zaczynaj .. . Noga lewa,
Teraz prawa, lewa znowu ,
Lecz się prosto trzymać trzeba
Nie pochylać się do przodu!

Ojciec:

Dyrektor: Po cztery soldy wszystkie
bilety!
A ty masz forsę?
Pinokio: Nie.
•,

Dyrektor: To niestety
Nie wejdziesz chłopcze!
Pinokio: Panie portierze!
Mam piękną książkę! Niech pan j
bierze
Za cztery soldy! Chce pan?
Dyrektor: Niech
wstępu.

będzie .

Masz bilet

TEATR IM. WOJCIECHA BOGUSLAWSKIEGO
W KALISZU
Zastępca

dyrektora
MACIEJ UJMA

Kierownik Biura Obsługi Widzów
MIROSŁAWA KUDAŚ
Kierownik techniczny
EUGENIUSZ WAWRZYNIAK
Brygadzista sceny
JÓZEF KRÓTKIEWICZ

„

krawieckiej męskiej
JÓZEF PODOGRODZKI

Piosenka Lisa i Kota

malarskiej
JOLANTA PAWŁOWSKA

Był

raz na świecie kot
Z tysiąca znany psot;
I był na świecie też
Lis, bardzo chytry zwierz.

fryzjerskiej
ANTCZAK

WIESŁAWA

Rekwizytor
MACIEJ GÓRNICKI
EDWARD WARĘDA

Wciąż

razem chodzili
I ciągle psocili,
I z innych się śmiali,
Tak byli zuchwali.

Elektrycy
JANUSZ SZYCHTA
RAFAŁ JEZIERSKI
Akustyk
ANDRZEJ DRUŻBIAK

A ludzie mówili,
Że gdy się zjawili,
To wszyscy się bali,
Bo dobrze ich znali.

,,

Do wszystkich, wszystkich hec
Był Kot - w tych sprawach spec,
Lecz Lis na każdą noc
Miał też pomysłów moc.
Wciąż

Kierownicy pracowni
krawieckiej damskiej
BARBARA HUMEL T

razem ..

Kwiaty na premierę dostarcza
Gospodarstwo Ogrodnicze Czesława Klimczaka
Kalisz, ul. Poznańska 74

Przedsprzedaż biletów w kasie Teatru.
Kasa czynna codziennie opróćz poniedziałków
i niedziel od godz. 9.00do13.00 oraz od 17.00 do 18.00
i na jedną godzinę przed rozpoczęciem każdego
przedstawienia.
Zamówienia na bilety zbiorowe
prosimy kierować do Biura Obsługi W'tdz.ów
-teł.

7'30-47, 8, 9 w. 29

W programie wykorzystano rysunki
Jana Marcina Szancera.
Opracowanie
Ryszard Bieniecki
Wydawca
Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego
w Kaliszu
Cena 5000 zł

