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Teatr Lalki Aktora ., Kubuś, . w Kie lcach 

CARLC) COLLODI 

PINOKIO 
Przekład - l.ofi a Jachi111ccka 

Adaptacja i reżyseria - Artur Zajt 
Scenografia - Urszula Kub icz - Fik 

Muzyka - Jacek Stankiewicz 
Asy tent reżysera - Katarzyna Orzeszek 

OHSĄDĄ= 

Pinokio .... „„ ••...... „ ..•...• „ .. .. .•...•.. „ ... „„„ •....... ,Jolanta Kusztal 
Knot Ryba . „ „. „ .„ ... „. „ .•.. „ „ „ „ „ „ „. „ ... „ .... „ „ .• Dorota Anyż 
Li,1ca. Pierrot .„.„.„„ •. „„ ... „ ..•..... „ .•.. „.„. ;\ lalgorzata On1cz 
Columbina. \\'różka. Papuga „„ ... „„„ •. Katarzyna Orze~zek 
Antonio. Arlekin, Kot, V..1i;glarz .. „ „. „ ....• Maria Skorodzi cń 

Dżcpetto. Świerszczyk, C hl opak „„ .. „„. „. Leszek Barymón 
Pomocnik Dyrektora, Dżandżo „.„.„ .... „„„.„ Adam Błonian; 

Goląb. Woźnica. Sowa .. „ ... „„.„„„„.„ ... l\lichał Olsze" ~ki 

Dyrektor. Kn1k. Murarz „.„ ... „.„ ..•. „ .... Andrzej Skorodzień 

" Pinokio '' je~t kontynuacją I inii rcpcrluarmH:j nas/.C'I!( 
·1 catru. prezentującej dz1cci~C1.:J \\ idrn\ 111 kia : k~ liter, tur: 
·wi~lt~H\ cJ. lkz to juz pokoli.:(1 mh) I: Lil L/) 1d11il O\\ i \\ 1d1:0\\ 

m1 cal) 111 S\\ ii.:cic: pt1ru /a Io d1 C\\ manc!.!.' 11~1_1;:ica. kl1.'r: 
podejmując rożne. w.l~rne 1 111e11da1l!.: p1nb\ i)Cteł. prn~111' 

stać !'iit; ·zim' ickiem. 

Jakż wie lu z nas \\ dz1ec11"1:::,l\\ te lłloJ: a1111all' s\\l~I Ius 
'/ In ·em Pinokia. Któż ze \\ 1:rtb/.l1jac' 11c1i'' 110 c1q ni· p1al!.1l<ll 

prnnnoz:ć otrz:mamch od bnbci lub ctnL't p1c111ą/h:l1\\. 

b) za nie kupić en~ Ila ukod1;111:ch n)d'/11.:1)\\ 

Któ:i nie zż) mal . ie; 11;1 kon1ecz11u~ć chod11.:11i:i Io ~/.kol) 

nic huntl wn l i~ prze1.:i\\ 7il"Wll) m ~clll...'111ati1111 mn 
nie próbowal 1.nalcźc \\ lasn..:g.n micj .... ...:a 11, 111.'.1111. \\la 111..'!.! 1 

spo~obu na życiL. K tóż nie l Jrzu ·al dnbr) eh rad rndztn). 
nauczycie li. p17_::jaciól dn czasu. !llh ~am nauc1\ l . 1~ 
odróżniać dobro< d zla 1 p~1dc:.1111C)\\ aL \\In I\\ c1 e~' z1i.: 

1 al '/e P111ok1n po \\ 1elu 11;1_1i:/(; Lh . .'J pr7) kr cl• 
do~\\ iadcz.eniach /ycim\ '.'eh. gd) p( Il ali \\ 1 es/.I.: le •Kln11111:il,; 

dobro od 1.:lrt, podejmuje si.: \\ ::1qtk \\o t:1ę1.kiej 1 tnidm:J 
pracy. Vlykonuje ja bardzo olid11ie i z zaangazm\ anicm. 
Ma ·zansę zmienić i~ z drc\\ nianl.!go pajaca '' prrt\\ dz!\\ l.!g1J 

ch lopca. 

Przcdsta\\ 1i.:11i~ b;.t\\ 1~ c. prz~ poi11111a 

'' laściwe '' zor) po:-.t~p<.1\\ ania. 1uch1.::la do 
pozytywnych bohat~rów. zm, a1 te '' 

jl.!dllrn.'.I<... Ili • 

ll<t!>ladu\\ a111a 

111111 glyb11kl 
humanistvczn~ i ponmlczasO\\ I.! tn:. c1 
dozę optymizmu. 

ta\\ 1era_J( du1n 



Teatr Lalki i Aktora „ Kubuś" w Kielcach 

Dyrektor Naczelny i Artystyczny - Irena Dragan 

Lalki i dekoracje wykonała 
pracownia plastyczna Teatru w składzie : 

Teresa Dąbrowska, Bożena Kita, Barbara Kurz tkowska, 
Marzena Smolińska, Krystyna Stachowicz, Heniryk Nyk 

pod kierownictwem Marka Srebrzyńskie 

Światło i dźwięk - Dariusz Syska 

Maszyniści sceny - Krzysztof Kęćko, Marek Pawlik 

Organizator widowni: 
Bogumił Niebełski 

25 - 304 Kielce, ul. Duża 9 
tel./fax ( 0-41 ) 344-58-36, 368-02-93 


