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LE FILO FABLE 
based on philosophical fa bies from all over the world 

Screenplay and direction: Joanna Gerigk 
Stage design: Jan Polivka 
Music consultations: Jarosław Szczęsny 
Translation into English: Radosław Kornas 

Cast: 

Sylwia Nowak 
Jakub Grzybek 
Paweł Pawlik 

Stage manager: Jakub Grzybek 
0 

Technical service: Jarosław Szczęsny I Maciej Dziuba 

Art studios under Urszula Maciejewska's leadership: 
Jadwiga Biskowska, Beata Denga, Małgorzata Ożóg, 
Mieczysław Sobecki, Ireneusz Marciniak 

Premiere: 29th of September 2012 

Welcome to the theatre altered into a sculpture studio where, before our 
eyes, actors breathe life into sculptures. We are going to meet up with two young 
sculptors - a reserved woman and a man with vivid imagination; Handy Andy, 
who is keen on writing fairy tales; Hlppo eager for knowledge and wlsdom and 
also with the Moon, the Lake, the Mouse and the Bird who have an argument 
abo ut who is the biggest. 

This interactive performance in which actors stage„here and now"fairy 
tales' motives from different parts of the Globe and combine both artistic and 
educational values. The play teaches children how to talk, ask questions and try 
to answer them. lt shows how important is who we are, not how we look like. 
lt also teaches, even the youngest, children thatthey can have their own opinion 
and way of thinking, what results in high self-esteem and positive approach to 
life. 

The natural, aesthetic stage design by Jan Polfvka creates a climate of 
the sculpture studio. Together with music sung by actors the performance is 
some kind of experiment on stage. 

LE FILO FABLE 
na motywach bajek filozoficznych z różnych stron świata 

Scenariusz i reżyseria: Joanna Gerigk 
Scenografia: Jan Polivka 

Konsultacje muzyczne: Jarosław Szczęsny 
Tłumaczenie na j. angielski: Radosław Kornas 

Obsada: 

Sylwia Nowak 
Jakub Grzybek 
Paweł Pawlik 

Inspicjent: Jakub Grzybek 

Obsługa techniczna: Jarosław Szczęsny I Maciej Dziuba 

Pracownie artystyczne 
pod kierownictwem Urszuli Maciejewskiej: 

Jadwiga Biskowska, Beata Denga, Małgorzata Ożóg, 
Mieczysław Sobecki, Ireneusz Marciniak 

Premiera: 29 września 2012 r. 

Zapraszamy do teatru zamienionego w pracownię rzeźbiarską, w której 
na naszych oczach ożywają rzeźby, tworzone przez aktorów. Spotkamy tu: 
dwoje młodych rzeźbiarzy - powściągliwą kobietę i mężczyznę o wybujałej 
wyobraźni, montera Czesława Cygę, którego pasją jest pisanie bajek, 
spragnionego wiedzy i życiowych mądrości Hipopotama oraz Księżyc, Jeziorko, 
Myszkę i Ptaka, którzy kłócą się, kto z nich jest największy. 

Interaktywny spektakl, podczas którego aktorzy inscenizują„tu i teraz" 
sekwencje bajkowe z różnych stron świata, łączy walory artystyczne 
z edukacyjnymi. Uczy dzieci rozmawiać, zadawać pytania i próbować na nie 
odpowiedzieć. Uzmysławia, jak ważne jest to, kim jesteśmy, a nie, jak 
wyglądamy. Poucza, że dzieci, także te najmniejsze, mogą mieć własne zdanie, 
własne myślenie i w ten sposób pozytywnie wpływać na poczucie własnej 
wartości oraz kontakt ze światem. 

Naturalna, ascetyczna scenografia autorstwa Jana Polfvki, oddająca 
klimat pracowni rzeźbiarskiej, oraz muzyka tworzona przez aktorów na zywo 
sprawiają, że spektakl staje się czymś na miarę eksperymentu scenicznego. 



Dyrektor Naczelny i Artystyczny 

Zbigniew Prażmowski 

Specjalista ds. obsługi i marketingu 

Irena Gardzielewska 

Kierownik literacki 

Marlena Jasińska-Denst 

TEATR LALKI I AKTORA W WAŁBRZYCHU 

ul. M. Buczka 16, 58-300 Wałbrzych 

e-mail:kontakt@teatrlalek.walbrzych.pl 

Sekretariat tel./fax 74 666 73 42 

Biuro Promocji i Organizacji Widowni tel. 74 666 73 40 

Kasa Teatru tel. 74 666 73 41 

czynna godzinę przed spektaklem 

oraz w każdy czwartek w godz. 1 O.OO - 11.00, 15.00 - 16.00 

www.teatrlalek.walbrzych.pl 
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