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Teatr Lalki i Aktora pragnie 

wciągnąć do współpracy literatów: 

poetów, prozaików, dramaturgów, 

bajkopisarzy. W bogatym wachlarzu 

umiejętności pisarskich - nie jest dziś 

reprezentowana jedynie sztuka pisa

nia dla lalek. Powstają z tego po

wodu wielkie trudności repertuarowe 

dla teatru. Nowe koncepcje insceni

zacyjne, nowe pomysły - rozbijają 

się o bra!? ludzi pióra, k/ód:y y 

umieli je dramatyzować. ' Umiejęt

ność pisania dla lalek jest tyle 

trudna - co wdzięczna. Ten ro

dzaj sceniczny ma sw-0_je specyficzne 

wymagania, stwarza piszącemu 

pewne trudności - ale otwiera leż 

zupełnie nowe perspektywy, nowe 

.aspektyM, otwiera zupełnie odrębne 

możliwości zarówno w zakresie re-

pe~turu poważniejszego jak lekkiego. 

Teatr „ Groteska* pragnie jaknaj

szybciej nawiązać kontakt z ludźmi 

pióra, których interesują nowe drogi 

naszego teatru. Wezwanie nasze 

kierujemy ze specjalnym naciskiem 

w stronę młodzieży lilerackiej. Dy

rekcja teatru przewiduje wciągnięcie 

literatów do pracy wewnętrznej. 

Organizowane będą wspólne próby, 

narady inscenizacyjne, dyskusje 

i prelekcje na temaly teatralne. 
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Uberło Leszek Chobot 
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Krystyno Żukowska 

Bronisław Pawlik 

Dyryguie: Jerzy Procner 

Opracowanie plosłyczne: Janino Łukaszewicz 

Dekorocie i kostiumy: Andrzei Cybulski 

i Morion Szulc 
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Osiąf?nięcia przedwojennego te

atru lalki należy uważać raczej za 

znikome. Teatr ten - z przyczyn, 

których tu nie będziemy analizo

wać - nie zdolal przyciągnąć 

szerszej publiczności, nie zdolal 

zyskać sobie entuzjastów. Nie po

zostawi! po sobie ani kadr technicz

nych, ani aktorów, którzyby łączyli 

umiejętności teatralne ze sztuką 

prowadzenia lalki. 

To też teatr lalki musi dzisiaj 

zaczynać wszystko od nowa, od 

początku. W celu kształcenia no

wych kadr aktorskich i technicz

nych, powstaje Studio Dramatyczne 

przy Teatrze Lalki i Aktora. Do 

studia mogą należeć wszyscy ci, 

których interesuje rodzaj sceniczny 

reprezentowany przez nasz teatr, 

wszyscy ci, którzy interesują się 

problemami teatru lalek. Zgłoszenia 

przyjmuje sekretariat teatru w go

dzinach od /() do 12-ej. 

* 
Najbliższą premierą Teatru 

Lalki i Aktora „ Groteska• będzie 

baśń pod tyt.· .Szewc Dratewka* 

według f abuly M. Kownackiej 

w przeróbce Wł. Jaremy. 
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