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S1tuka Jerzego iemczuka pt. .. WSZ)SC) kochamy Barbie„ 

d;rieli świat na dwie części: ten piękny i bogaty. w którym obracają 

się luksuscme lalki Barbie i Ken ora1 ten br;r\dki i biedny. który 

uosabia skromna i dobrotliwa Potworynka. Świat plastikowych 

lalek jest jak one same pusty, zaś jego bohaterov.ie - kapryśni i 

nikczemni potrafią okrutnie ranić, bo nie maja serca. Temu światu 

przeciwstawia się dobroduszna Potworynka - lalka szmacianka. 

pan;. S1: bko okazuje się. ;re W) mar1eni pr1:)_jacicle to pot V\ Or) hc;r 

snc a pod vvyk1TO\\aną. atrakcyjną powicr1chovvnością nic kryją 

->ię żadne uczucia. Potv.orynka zaś to dusza e1łoV\ iek 7 sercem tak 

ogromnym. że nic mieści się w piersi i trzeba je przechtrn) vvać \\. 

specjalnej skrz)ni . Niestety. Ken i Barbie podstępnie W)kradają 

serce i uciekają w śv ... iat„ . 

Jak potoc;:ą się ich dalsze los) '? Co stanie s ię z 

Pot\\ or: nką'? Odplm ied;:i na te pytania znajdą widzowie. którzy 

obcjr1.ą przcdstav.icnic „Wszysc) kochamy Barbie„ w Teatrze 

Lalki .. Tęcza„. 

S7tuka. nagrodzona w konkursie Centrum Sztuki Dziecka w 

Po;naniu powstała \\ komvencji inspirowanej teatrem bunraku . 

1-:l"ckttmnc. ponad metrowe lalki animoV\ane są przez aktoróV\ na 

:iyv ... ym planie. 

Serdecznie zapraszam)! 
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ZE ZBIORÓW 
Instytutu Teatralnego 

WIElKn DRnKn o DROGOWYCH znnKnCH 

W przygotowaniu: 
S. ObrazcO\\ i S. Preobra?eóski 
WIELKI IWAN 

Jako dodatkO\\ą, bezpłatną atrakcję proponujem:;. udział \\ lekcji teatralnej. Jest to 
spotka n ie z aktorem na temat powstawania v. ido\\ iska teatralnego oraL róin) eh 
rodzajÓ\\ lalek teatralnych: kukła, jav.ajka. marionetka, pac; n ka . 
Wszelkich informacji udziela oraz zamó'Wienia przyjmuje dział nrgani;:acji "id<mi'>k 
d . d . łk d . k d 81111 14°0 
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