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„PINOKIO" w opracowaniu scenicznym Grzegorza 
Kwiecińskiego, to przedstawienie utrzymane w duchu wędrownego teatru 
jarmarcznego. z typową dla tego typu widowisk zabawą i maskaradą. Sceną 
dla improwizowanych działai1 aktorskich jest estrada z zawieszonymi 
dokoła kolorowymi płachtami materiału. estradę \'jeżdża drewniany 
wóz załadowany lalkami i rekwizyt mi. który jest rodzajem prostej scenki 
teatralnej . Zgodnie z zasadami ludowej komedii, wszystkie zmiany akcji 
oraz przeistaczanie się bohaterów odbywają się na oczach widzów. Należy 
dodać. że w przedstawieniu oprócz żywo planowej gry aktorskiej pełnej 

popisów i skeczów, zobaczym maski, proste lalki - szma ianki oraz 
marionetki. 

Po krótkim przywitaniu z publicrnoś ią, rozpoczyna się właściwa 
część widowi5ka. Poznajemy w niej przygody pajaca - Pinokia. Ojciec 
Pinokia pragnie aby syn chodził do szkoły. W tym celu za sprzedany 
kaftan kupuje elementarz. Pinokio przyrzeka, że będzie pilnie się uczył, ale 
w drodze do szkoły spotyka teatr marionetek i zmienia zdanie. Pozbywa si 
elementarza i kupuje bilet na przedstawienie. Przygoda z właścicielem 

teatru który pragnie wrzucić go do ognia, aby upiec pieczeń z barana 
sprawia, że Pinokio żałuje swej decyzji i współczuje biednemu ojcu. Takie 
zachowanie rozczula Ogniojada, który darowuj mu pię złotych ekinów. 
Naiwność głównego bohatera sprawia, że daje się zwieść obietnicom Lisa i 
Kota i udaje się z nimi na pole cudów. Tam zakopuje pięć złotych cekinów 
w nadziei, że wyrośnie z nich zagon pieniędz . Zachlanność Pinokia 
zostaj ukarana. Nie dość, że traci s\ oje ekiny, to jeszcze zostaje 
uwięz iony przez zbójców. Z opresji ratitje go dobra Wróżka, która udziela 
mu niezbędnych rad, aby z drewnianego pajaca przeistoczył się w 
prawdziwego chłopca . Okazuje się jednak. że droga do tej przemiany jest 
jeszcze bardzo długa i wicie przygód czeka Pinokia zanim spotka się 

wre „ci ze S\\y m ukochanym oj<.:em. Jakie to przygody i kogo jes:zcze 
spotka na swej drodze Pinokio, przekonaci s i ę oglądając widowisko. 

Zapewniam , że nie będziecie się nudzić, bo spektakl jest 
niesłychanie żywy i atrakcyjny. Dzięki swojej różnorodności , każdy z 
widzów znajdzie w nim coś dla siebie. Może będzie to okazja do śmiechu i 
zabawy. albo moment zadumy i wzruszenia ? Zapraszamy serdecznie do 
naszego teatru na przedstawienie „Pinokia". 

Aktorzy grają w obuwiu wykonanym przez słupską .firmę 

„ARES " - dziękujemy ! 
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Wszelkich informacji udziela oraz zamówienia pr-1:yjmujc dział 
organizacji widowisk w godz. 8 - 14 
Słupsk ul. Waryńskiego 2 tel. 428-794, 423-935 

tel/fax 427-7224 
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