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Scenariusz i reżyseria: Cezary Żołyński
Scenografia i kostiumy: Iza Toroniewicz
Muzyka: Piotr Salaber
Choreografia: Tomasz Tworkowski
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Dziewczynka z zapałkami - Maria Semotiuk
Burmistrz - Krzysztof Kolba
Sekretarz Burmistrza - Marcin Tomasik
Latarnik/Wynalazca - Lesław Ostaszkiewicz
Karabinier I - Wojciech Rydzio
Karabinier Il/Bałwan - Tomasz Czajka
Opiekun Dziewczynki z zapałkami/ - Jacek Gudejko
Sprzedawca gorących kasztanów
Ona (Bogata Mieszczanka) - Beata Przewłocka
On (Bogaty Mieszczanin) - Jerzy Przewłocki
Dziewczynka w kolorowej czapce - Anna Suchowiecka
Chłopiec w szaliku - Michał Żołyński (gościnnie)
Mieszkaniec zwany Zegarmistrzem - Mariusz Michalski
Chińczyk z fajerwerkami/ - Maria Makowska-Franceson
Babcia Dziewczynki z zapałkami
Lalki do spektaklu wykonał Michał Lach

oraz na godzinę przed każdym
spektaklem
Nagrań

dokonano w SOUND DESIGN STUDIO w Warszawie.
Realizacja nagrań - Chris Aiken pod dyrekcją Piotra Salabera.

Mechaniczny świat „Dziewczynki z zapałkami"

Biografia Hansa Christiana Andersena
Hans Christian Andersen urodził
kwietnia 1805 roku w Odense drugim, co do wielkości mieście w Danii.
Wychował się w ubogiej, jednak bardzo
wartościowej rodzinie. Matka pisarza była
praczką, a ojciec tylko czeladnikiem
szewskim. Rodzice obdarowali swoje
dziecko szczególną miłością. Ojciec
się 2

starał się

przekazać chłopcu wiarę

w człowieka i jego
możliwości intelektualne. Matka
natomiast dbała o rozwój duchowy
i wrażliwość syna. Jako mały chłopiec uwielbiał bawić
się własnoręcznie zrobionymi zabawkami. Z dzieciństwa Hans
Christian zapamiętał najbardziej wycieczki z rodzicami do teatru.
Głęboko przeżywał każdy obejrzany spektakl. Swoją pierwszą sztukę
obejrzał w wieku 7 lat. Główną rolę w jego życiu odgrywała Babcia.
Ona była najbliższą mu osobą. Uwiecznił ją w wielu baśniach m.in.
w Dziewczynce z zapałkami", gdzie przedstawiona została jako
osoba mądra i dobrotliwa. W wieku czternastu lat postanowił
wyjechać do Kopenhagi, aby zacząć realizować swoje dziecięce
marzenia. Nie mając żadnej pomocy ze strony rodziny, zdołał uzyskać
wykształcenie i wkrótce potem zaczął pisać. Największym
marzeniem Andersena było napisanie dramatu na scenę Teatru
Królewskiego, najważniejszej duńskiej instytucji kulturalnej łączącej
funkcje opery, baletu i sceny dramatycznej. Niestety nie zostało ono
spełnione. Jednak teraz ten wspaniały pisarz, który tak kochał teatr,
byłby szczęśliwy wiedząc, że jego utwory weszły do repertuarów
Teatrów na całym świecie i są znane przez wszystkie pokolenia jego
czytelników.

w siebie,

wiarę
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"Ta najpiękniejsza Baśń to jest życie samo w sobie"
H. Ch. Andersen

1

Atmosfera spektaklu utrzymana jest w specyficznej estetyce, na którą
składają się tajemnicze mechanizmy pełne zębatych kół, eleganckie
kapelusze, gorsety oraz liczne elementy starego zegara. Stylizacja
wkraczająca w estetykę steampunku dotyczy także charakteryzacji
aktorów, plastyki świata przedstawionego oraz muzyki. Na scenie
pojawiają się postacie typu nieustraszonego podróżnika, bogatych
mieszczan, szalonego naukowca oraz jego niesamowitych wynalazków.
Warto zwrócić uwagę na motyw pozytywki, a także na postać
Zegarmistrza - swoistego stroiciela czasu.
Charakterystyczne dla steampunku zainteresowanie rozwojem techniki
często prowadzi do kreowania wynalazków nawet nieznanych w naszej
historii, a wszechogarniający postęp technologiczny oraz mechaniczny
pęd za nowoczesnością odwraca głównych bohaterów od problemu
opuszczonego dziecka.
Najprostsza definicja mówi, że steampunk to nurt stylistyczny w kulturze będący odmianą
fantastyki naukowej. To boczna gałąź cyberpunku. Steampunk to zlepek dwóch słów
utworzony na wzór słowa „cyberpunk „steam czyli para, oznacza zwrot ku przeszłości,
ku wynalazkom i teoriom zapożyczonym z XIX wieku; „punk natomiast jest odniesieniem do
mrocznej i agresywnej przyszłości, postmodernistycznej i obrazoburczej wizji świata
z początku XXI wieku.
encyklopedia.pl
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2.Łamigłówki logiczne
Zapałki to wymagająca gra logiczna.
Przesuń jedną zapałkę tak, aby otrzymać

1. Odszyfruj rebusy
Rozwiązanie rebus?w będzie odpowiedzią na pytanie:
O czym marzyła dziewczynka, zapalając kolejne zapałki?

,

poprawne równanie. Do dzieła!
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3.Rozwiąż krzyżówkę
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2. Rozwiązanie łamigłówki logicznej:
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3. Rozwiązanie krzyżówki
hasło: .......................................................................... .

INSTYTUCJA IUlTUAY SAMORZĄDU
.WOJEWÓDZTWA WAAMIŃSIO·MAZUASllEGO

PAlYJACIELE I SPONSOAlY

RAINBOW
TOURS

BOK

ELBLĄG

Sony Centre
„.więcej niż
Elbląg, ul. 1 Maja

sklepi
58F

ekran
DJ][])
www . led . e I blog. pl
.,,,,,1--~

OPTI '.A.
:~~ 4loiałtot .,.l6.

Klimat-el
" DAllCIN

REP ROS KAN

~
~ ·ERGO

HESTIA

SIEMENS

PATRONI MEDIALNI

