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"Misie Ptysie" Zbigniewa Poprawskiego to komedia dla 
najmłodszych oparta na prawdziwie cyrkowych efektach i zabawach 
dziecięcych. Głównymi bohaterami sztuki są dwa niesforne misie: Ptyś 
Mały i Ptyś Większy, które biorą udział w licznych przygodach. Misie 
mają głowy pełne pomysłów i wielką wyobraźnię. W trakcie akcji 
pojawia się Mistrz Mateo Pampiliano. Spragnione fantastycznych 
przeżyć misiaki dają się zwieść jego obietnicom o występach i 
sukcesach. Niestety już wkrótce ujawniają się prawdziwe zamiary 
Pampiliana, co sprawia, że misie decydują się na ucieczkę. Od tego 
czasu przygody odbywają się wśród gonitwy, zamieszania i ucieczek, w 
rytmie szybkich zmian sytuacyjnych oraz dowcipnych pomysłów. 
Mistrz Mateo Pampiliano przez cały czas drepcze im po piętach, jednak 
misiom udaje się cało wyjść z największych opresji. 

Żywa akcja spektaklu sprawia, że wszyscy - na scenie i na 
widowni - bawią się znakomicie. Niewątpliwa w tym zasługa reżysera 
spektaklu - Stanisław Ochmańskiego, który zdaje się patrzeć na świat 
oczami dziecka i wyczuwać jego marzenia o nieograniczonej 
swobodzie. Wielką zaletą przedstawienia jest także jego 
komunikatywność oraz fakt, że widz bierze aktywny udział w 
toczących się zdarzeniach i ma możliwość utożsamiania się z głównymi 
bohaterami. Na uwagę zasługują także barwne i pomysłowe dekoracje 
oraz kostiumy i lalki, których autorem jest scenograf Przemysław 
Karwowski. Pięknie dobrana przez niego kolorystyka wprowadza 
klimat prawdziwie teatralnej zabawy. 

Muzykę ilustracyjną do spektaklu oraz piosenki napisał Bogdan 
Szczepański, znany w środowisku muzycznym kompozytor, mający na 
swoim koncie wiele nagród. Jego żywe, skoczne piosenki łatwo 
zapadają w pamięci dziecięcej widowni. 

W przedstawieniu bierze udział piątka aktorów. Występują oni w planie 
żywym w planie lalkowym. 

Będzie moc przeżyć i wspaniała zabawa! 
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Teatr zastrzega sobie prawo do zniianv w repertuarze 

Jako dodatkową, bezpłatną atrakcję proponujemy udział w lekcji teatralnej. Jest to 
spotkanie z aktorem na temat powstawania widowiska teatralnego oraz różnych 

rodzajów lalek teatralnych: kukła, jawajka, marionetka, pacynka. 
Wszelkich informacji udziela oraz mmówienia przyjmuje organizator widowni 

Janusz Wolicki (tel. kom. 601962305) 
od poniedziałku do piątku w godz. 800

- 1400
• 

76-200 Słupsk, ul. Waryńskiego 2, 
tel. 59/842 87 94, 842 39 35 fax 59/842 77 24 

e-mail:teatrlalki@bicom.pl http://www.tecza.slupsk.net 

W Państwowym Teatrze Lalki. Tęcza• znajduje się system elektroniczny 
wspomagający słyszenie osobom posiadającym indywidualne aparaty 

słuchowe. 
Realizacja programu pn. „Pitagoras - pomoc osobom z uszkodzeniami słuchu• 

w bardzo dużym stopniu została sfinansowana dzięki ~rodkom 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 


