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Przedstawienie przeznaczone Jest dla dzieci od lat 3. 
Czas trwania-35 minut (bez przerwy) . 

N ieżyjący już autor sztuki, Martin Stevens (1904 - 1983), to jeden 
z najbardz iej znanych lalkarzy amerykańskich, który razem ze swoją żoną Olgą 
ni e tylko wyprodukowat wiele przedstawień, ale również bardzo aktywnie 
działał na rzecz rozwoju lalkarstwa. „Lalkarz" - klasyczna sztuka pacynkowa 
z 1949 roku była dwukrotnie sfilmowana, a przedstawienie na żywo 

uświetniło otwarcie wystawy la lkarstwa w Waszyngtonie w 1980 roku . 
Zostało również włączone przez UNESCO w program skierowany przeciwko 
rasizmowi. 

„Lalkarz" to kolejna po „Bajce o Czerwonym Kapturku" propozycja 
Sceny In icjacji Teatralnej dla Najmłodszych, która istnieje w Teatrze Lalki 
i Aktora „ Kubuś" od 2007 roku . W ramach dzia ła lności tej sceny 
prezentujemy przedstawienia dzieciom od lat 3. 

Spektakl jest małą formą teatralną przygotowaną do wystawiania 
w przedszkolach i najmłodszych klasach szkoły podstawowej. Krótki, 
dynamicz ny, z prostą fab ułą dostosowany jest do możliwości percepcyjnych 
wi dzów w tym właśnie wieku. 

W swej konwencji nawiązuje do t radycji teatru objazdowego. Akcja 
przedstawienia rozgrywa się na niewielkim parawanie i w przestrzeni wokół 
niego. Do dzieci przyjeżdża na rowerze wędrowny aktor - Lalkarz, który 
scenerię do swoich opow1esci buduje ze zwykłych przedmiotów, 
nabierających w spektakl u nowych znaczeń, zmieniających swoje funkcje. 
Lalka rzowi towarzyszy Grajek, któ ry akompaniując oraz bawiąc się 

w wydobywanie zaskakujących dźwięków ze zgromadzonych wokół 

przedmiotów, pomaga budować historię . Zarówno mały przenośny teatr, 
jak i muzyka tworzone są na oczach dzieci. Taki zabieg pozwala rozbudzić ich 
ciekawość i wyobraźnię oraz potęguje w nich wrażenie uczestnictwa 
w teatralnych dzi ałaniach . 

Spektakl, choć wesoły i lekki , podejmuje ważne tematy. Próbuje już 
w najm łodszych dzieciach zaszczepić przekonanie o potrzebie tolerancji 
i równości wszystkich ludzi. Istotne jest, aby jak n ajwcześniej pokazywać 

dzieciom właściwe wzorce zachowań, które później będą przez nie uważane 
za naturalne i oczywiste. Spektakl w bardzo czytelny sposób pokazuje 
mechanizm narastania wrogości w relacjach międzyludzkich, tworzenia 
sztucznych podziałów, powstawania konfliktów i skutków takich właśnie 

zachowań . 

Aktorka grająca Lalkarza animuje dwie lalki - pacynki: Kropkę 

i Kreskę, które bez niej są tylko bezwładnymi przedmiotami, ale gdy aktorka 
zakłada je na ręce, zaczynają żyć swoim własnym życiem. Kropka i Kreska 



są takie same, rozn1ą się tyl ko deseniem, w jaki zostały pomalowane. 
Na początku, jeszcze nieświadome tej różnicy, czują się ze sobą dobrze, bawią 
się razem w zgodzie i przyjaźni. Sytuacja jednak zmienia się, kiedy odkrywają, 

że jedna jest w kropki, a druga w paski. Od tego momentu rozpoczyna się 
konflikt. Zaczynają robić sobie na złość i wzajemnie się obrażać. Budują 

z klocków mur, który całkiem je od siebie odgradza, potęgując poczucie 
strachu i osamotnienia. Wrogość narasta, aż w końcu dochodzi między nim i 
do bójki. 

Kropkę i Kreskę godzi ze sobą Lalkarz, który uświadamia im, że mimo 
zewnętrznych różnic, są takie same, tak samo odczuwają i są takimi samymi 
cząstkami jednej całości . Na koniec Lalkarz śpiewa : Zapamiętajcie sobie 
to j edno, że wśród przyjaciół różnice bledną. 
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