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Mamy niebywałą przyjem~ć zaprezentować 

naszym najmłodszym widzom i ich opiekunom 
spektakl niezwykły, rozwijający dziecięcą wraz. 
liwość i wyobrainię, bez~rednio działający na 
wszelkie zmysły, którego celem jest oswojenie 
najmłodszych odbiorców z kulturą I sztuką, umie
jętne wprowadzenie w magiczny świat teatru. 
Przedstawienie Oo UC.HA DO u(.lłA mieści się 
w nurcie tak zwanego teatru miqacyjnego, wy
magającego od twórców nie tylko wrażliwości, 
ale i wiedzy z dziedziny psychologii dziecka. 
Niewiele polskich teatrów ma w swoim reper
tuarze taką propozycję, chociaż w wielu kra
jach europe1skich, szczególnie we Włoszech, 
Austrii i Niemczech, inicjatywy tego typu mają 
już swoją tradycję i zagorzałych zwolenników. 
Jak twierdzi Honorata Mierzejewska-Mikosza -
reżyser tego innowacyjnego projektu, jego re
alizacja ma za zadanie pobudzenie wyobrafoi 
I twórcze) ekspresji dziecka oraz uwraźJiwie· 
nie go na piękno. W pierwszym spotkaniu z te· 
atrem bezcenna jest talfle obecność dorosłych. 
Pod ich opieką dzieci powinny wkraczać w ak~ 
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HONORATA MIERZEJE\./5.:r/11~0.szA 
Aktorka Olsztyńskiego Teatru Lalek, studentka 
V roku reżyserii Akademii Teatralnej w Warszawie 

-Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku. Dzię
ki stypendium dla młodych tworców, przyznane
mu przez Prezydenta Białegostoku, zrealizowała 

w 2009 roku spektakl „w szufladzieff adresowa
ny do najmłodszej widowni, który prezentowa
ny był na kilku festiwalach w Polsce. Na swo
im koncie ma reżyserię w dwóch teatrach lalek: 
w Kielcach 1 Rzeszowie. „Od ucha do ucha", to jej 
kolejny projekt artystyczny i jednocześnie spek· 
taki dyplomowy, w którym autorka sięga do do
świadczeń teatrów europejskich w dziedzinie te· 
atru inicjacyjnego, będącego wynikiem fascynacji 
i w1elk1ego szacunku twórców do najmłodsze

go widza. 
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