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Teatr Lalki i Aktora w Łomży 



O teatrze 

Istniejący od 1987 r. łomżyński teatr od kilku lat zajmuje ważne miejsce 
we współczesnym lalkarstwie europejskim. Potwierdzają to liczne zapro
szenia na festiwale zagraniczne, organizowane od 24 lat Międzynarodowy 
Festiwal Teatralny WALIZKA, zdobyte nagrody i wyróżnienia, a także zain
teresowanie, jakim scena od lat cieszy się w kraju i za granicą. Teatr odbył 
ponad 30 tournee zagranicznych i wystąpił w 12 krajach m.in. Niemczech, 
Chorwacji, Bośni i i Hercegowinie, Francji, Hiszpanii, Serbii, Słowenii, Rosji, Li
twie. Występy łomżyńskiego teatru przynoszą pochlebne recenzje prasowe 
i wypowiedzi krytyki na łamach periodyków poświęconych teatrowi. Tylko 
w sezonie 2007 /08 „Czerwony Kapturek" zdobył 11 nagród międzynarodo
wych, w tym trzykrotnie Grand Prix. Kontekst międzynarodowy jest szerszy 
zważywszy na fakt, że zatrudnieni w łomżyńskim teatrze twórcy realizują 
spektakle w różnych częściach Europy. 

W repertuarze teatr posiada wiele interesujących sztuk dla dzieci, mło
dzieży i dorosłych m.in .: Kopciuszka, Szczęśliwego Księcia, Balladynę, Echa, 
Mewę, Kominiarczyka. Spektakle te oparte są zazwyczaj na wysokiej pró
by tekście dramatycznym (nierzadko pisanym na zamówienie teatru), 
a powstają we współpracy ze znakomitymi reżyserami, scenografami i muzy
kami z kraju i zagranicy. Są różnorodne pod względem stosowanych technik 
wizualizacji scenicznej, często łączą plan lalkowy z żywym planem aktorskim, 
nawiązują do wszystkich rodzajów tradycyjnego teatru lalkowego różnych 
kultur świata i epok, a także eksperymentalnie przekraczają kanony, jakie 
w zakresie tej sztuki ustaliła dotychczasowa tradycja. W dwudziestocztero
letniej historii teatr zrealizował 55 premier, a jego spektakle obejrzało ponad 
500 tys. widzów. 

Teatr jest znanym i lubianym w mieście centrum kulturalnym, które bar
dzo chętnie odwiedzane jest przez całe rodziny. Teatr odwiedzają nie tylko 
widzowie z Łomży i województwa podlaskiego. Szeroka oferta programowa 
sprawia, że coraz częściej przyjeżdża publiczność z województw ościennych: 
mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. Scena teatru to nie tylko spektakle. 

Teatr Lalki i Aktora w Łomży jest ośrodkiem kulturalnym wspierającym 
różnorodne działania interdyscyplinarne. Scena udostępniana jest dziecię
cym teatrom amatorskim, teatr współorganizuje przeglądy, konkursy recyta
torskie, zapewniając im właściwą oprawę. 

Teatr Lalki i Aktora w Łomży oprócz bogatego repertuaru proponuje ca
łoroczny cykl edukacji teatralnej dla dzieci i młodzieży pod hasłem "Poznaje
my Teatr''. Jej celem jest wychowanie przez sztukę, wykształcenie aktywnego 
stosunku do sztuki, uczestnictwa w życiu kulturalnym oraz inspirowanie 
teatralnych form działalności w przedszkolach i szkołach. 



O Alicji „. 

Dlaczego „Alicja w krainie czarów': a także „ Alicja po drugiej stronie lustra" 
to nie są zwykłe bajki dla dzieci? Przecież powszechnie znany autor obu ksią
żek podarował je znajomym dzieciom. Był to jednak prezent specyficzny„ . 
Otóż wielebny Charles Lutwidge Dodgson, niesforny profesor matematyki 
Uniwersytetu Oksfordzkiego ( Lewis Carroll to jego pseudonim artystyczny) 
podczas wycieczki w górę rzeki z Oksfordu do Godstow 4 lipca 1862 roku, na 
prośbę towarzyszek „podróży'; trzech córek swego przełożonego, dziekana 
Liddella, opowiedział dziewczynkom nieco zabawną, nieco mroczną, nieco 
intrygującą historię. 

Ch.L.Dodgson był wielkim mistrzem sztuki słowa. Często i dziś przywoływa
ny cytat jego autorstwa :„Robię ci prezent z tego wszystkiego, co dotychczas 
opowiedziałem': wskazuje wyraziście na jego pasję tworzenia opowieści. 
W czasie sławetnej wycieczki osiągnął chyba jakieś „wyższe poziomy świa
domości'; gdyż ta niezwykła opowieść tak spodobała się dziewczynkom, 
że jedna z nich, Alice, poprosiła autora o jej spisanie. I tak w trzy miesiące 
póżniej otrzymała manuskrypt opowieści, z rysunkami autora, zatytułowany 
„Przygody Alicji pod ziemią". Wkrótce, za zgodą Alice, powstała też przezna
czona dla szerszego audytorium znana powszechnie na całym świecie„Alicja 
w krainie czarów". W roku 1871 ukazała się książka, będąca kontynuacją swej 
sławnej już poprzedniczki - „Alicja po drugiej stronie lustra". W ten sposób 
geniusz Carrolla„powierzył światu skarb, nie dający się ocenić". 

Obie książki o Alicji od lat traktowane są jako jedno dzieło. 

„To jedyna księga „nonsensu': napisana dla dzieci, która nigdy nie była „dzie
cinna': co więcej daje nam ona dostęp do pewnych rejonów ducha, które 
przed nią były nie tylko niezbadane, ale i wręcz nieznane:'- pisano o niej. 

Dlatego też tłumaczyć ją można na wiele sposobów. 

Mamy w niej bowiem do czynienia nie tylko z inteligentną grą pojęciami filo
zoficznymi, parodią umoralniających wierszyków, karykaturą wielu znanych 
postaci, „żywiołem nonsensu': ale też jednym z najbardziej udanych w histo
rii literatury zastosowań „poetyki snu''. 

Dla Lewisa Carrolla sen był niezwykłym i niejasnym sposobem istnienia, 
„bramą" do innego świata, do tajemniczej i mrocznej krainy. 

Alicja odbywa w tym świecie fascynujacą, ale też nieco niebezpieczną wędrówkę. 

Gustaw Jung, wielki interpretator snów, pouczał, że sny są czymś bardzo zło

żonym i że zasadniczo nie da się wyczerpać ich znaczeń do końca „. 

Spektakl „W krainie snów Alicji" bierze to pod uwagę, kiedy wprowadza nas 
w tajemniczy świat, gdzie obowiązuje logika „sennych obrazów''. Widzimy 
w nim Alicję, która z wielką odwagą i determinacją próbuje rozpoznać reguły 
rządzące „podziemnym światem" snu. Odbywa podróż pełną niespodzianek 
i nagłych zwrotów akcji ... 

Spektakl nie aspiruje do tego, by„wyczerpać do końca" znaczenia snów Alicji, 
ale by odczytywać niejasne tropy, bawić się zagadkami wielebnego Dodgso
na, skorzystać z wolności, jaką daje „poetyka snu". 

Ale też prowokuje nas do analizy własnych marzeń sennych, do stawiania py
tań, na które niekoniecznie umiemy odpowiedzieć, ale dzięki którym zatrzy
mujemy się choćby przez chwilę i przyglądamy się światu z naszych snów 
(a wszyscy śnimy podobno dwie godziny dziennie), próbując zrozumieć 
ukryte w nich znaczenia. 
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