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Co tu kryc - przedstawienia dla „najnajmlodszych" spelnih/

s'ledzili najmniejsi widzowie (do 3 lat). Projekt Zlohek i teatr

Spotkania Teatralne czy Sztuka SzukaMalucha w Poznaniu).

z Bolonii. Perypetie kropli w 15-minutowym spektaklu Woda

mozna ogladac takze na festiwalach (m.in. Male Warszawskie

Ragazzi

jej w tym grupa artystyczna La Baracca-Testoni

maluchow ponad 30 spektakli miesi?cznie. Przedstawienia

wody, ktora - chcac poznac s'wiat - uciekla z kranu. Pomogla

To jedyny stacjonarny teatr w Polsce, ktory wystawia dla

Wszystko zacz?lo si? od pewnej spragnionej przygod kropli

oczekiwania rodzicow.

zainicjowany w 1987 r. przez Roberta Frabettiego, dyrektora grupy La Baracca, by! pod tym wzgl?dem pionierski.

(Zbigniew Rudziriski, Teatr dla dzieci - getto czy enklawa?)

dzwi?kowe, delikatne obrazy, elementy codziennosci, kame-

najciekawsze i najbardziej tajemnicze kawalki: iluzje ipiekno.

dziecmi. Narracja sprowadzona do minimum slow, efekty

Taki teatr, teatr dla maluskich, wykrawa z otchlani swiata

przestrzenia^ kontaktow doroslych z kilkumiesi?cznymi nawet

U W O L N I C WIDZA

Przys'wiecala mu prosta idea - stworzenie teatru, ktory bylby

czyc swoim milczeniem, przesylanymi calusami, naglymi

takich seen jak La Baracca, Giallo Mare z Turynu czy Tarn

nie bijq braw, nie reagujq kiedy nalezy, ale potrafiq zasko-

stworzq wiasna^ ofert? dla maluchow. Tworcze poszukiwania

przede wszystkim niekonwencjonaln^ publicznos'ci^. - Dzieci

wiele teatrow w Europie, ktore, wzoruj^c si? na prekursorach,

Teatr dla „najnajmlodszych", rozni si? od tego dla doroslych

ralna atmosfera - wszystko to b?dzie potem powtarzane przez

- mowi Izabela Lamik, wiolonczelistka wyst?pujaca w Teatrze

w dziedzinie teatru dla najmlodszych, ktory od szesciu lat

wybuchami smiechu, mocnym przytuleniem po spektaklu

z Padwy, dekad? pozniej zainicjowary nowy europejski ruch

widowniq, bo najbardziej szczerq i otwartq, da/a nam mnostwo

W naszym kraju pierwsze spektakle dla malutkich widzow

Malego Widza w Warszawie. - Maluchy 54 najwdzieczniejszq

rozwija sie; rowniez w Polsce.

rzadza^ tym „dziwnym" teatrem. Tu nigdy nie gasna^ swiatla,

do 3. roku zycia. Zbigniew Rudziriski, pierwszy polski pro-

Ta wyjatkowa publicznos'c decyduje 0 specyfice regul, ktore

zrodzilo si? okreslenie: teatr dla „najnajmlodszych", czyli dzieci

energii - dodaje Lamik.

pokazalo Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu. To wlas'nie tutaj

Po spektaklu s^ zapraszani do wspolnej zabawy. Nikt ich

powstal pierwszy w Polsce teatr tworzacy wylacznie dla „najnaj-

Widzowie moga^ gaworzyc, wiercic si? i zanosic smiechem.

La Baracca - zalicza si? m.in. austriacki Toihaus. To tutaj

fotele zastapione

Wielkopolski najwazniejsze swiatowe teatry, do ktorych - poza

nie ma wyraznego podzialu na seen? i widowni?, ci?zkie

motor i entuzjasta tego rodzaju tworczos'ci, zaprosil do stolicy

kolorowymi poduchami i matami.

aktorka T M W . Czasem dorosli na pocza.tku spektaklu

teatr specjalizujacy si? w sztukach wystawianych wylacznie dla

za Agnieszka Czekierda, zalozycielka, rezyserka i zarazem

dzieci do 3. roku zycia. Po pewnym czasie postanowiry utworzyc

okrzykami, bqdz slowami, jeslijuz potrafiq mowic - zauwa-

z Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu przy spektaklach dla

- Czesto nawet zywo komentujq spektakl - westchnieciami,

oraz Monika Kabaciriska, ktore poczajiowo wsporpracowaly

nie hamuje i nie ucisza. Stajq si? wspoltworcami sztuki.

mlodszych" - ATOFRI. Jego zalozycielkami s^ Beata Babliriska

ich swoimi reakejami. - A^a jednym z przedstawien,

Obecnie spektakle „najnajowe" maja^ w swoich repertu-

nie recytuje wierszykow, ale w trakcie sztuki dzieci rozbrajaj^

przyjal si? takze w innych miastach.

wydaj'3 si? bye zdziwieni, ze nikt tu nie opowiada bajki,

„pampersowej publicznos'ci". Tak powstalo ATOFRI. Pomysl

arach zarowno sceny nieinstytucjonalne (poza

ATOFRI,

z Poznania czy bialostoc-

kiedy

zabarwialam wode w naczyniach na wine kolory, pewna

nazwe zapamietala. Cala widownia byla rozbawiona. Zniklo

Lalek,

„Zielony! ". Byl to prawdopodobnie pierwszy kolor, ktorego

ki Teatr Poddariczy), sceny lalkowe (np. warszawskie Baj

dziewczynka na kazdy z nich reagowala radosnym okrzykiem:

takze Studio Teatralne BLUM

Czekierda. O napi?ciu i pospiechu w takim teatrze nie

w Bydgoszczy. W Warszawie specjalnie z mysla^ o spektaklach

gdzies to napiecie, ktore towarzyszylo starszym - wspomina

lodzki Pinokio, Olsztyriski Teatr Lalek), a nawet Teatr Polski

i Lalka,

szczeciriska Pleciuga, Bialostocki Teatr

moze bye mowy. Dziecko powinno czuc si? tu bezpiecznie.*

dla tych „najnajmlodszych" powstal Teatr Malego Widza.
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W domach, gdzie pali sie papierosy, dzieci czesciej sa pa-

i dzwieki. Dlatego nie moze bye glos'nej muzyki, potworow

w ktorych czyta sie ksiqzki, dzieci czesciej po nie siqgajz.

nego zmyslu krytycznego, nie analizuja., ale chlona^ obrazy

Wniosek dosyc oczywisty, ale czy prawdziwy? - W domach.

Maluchy odbieraja^ sztuk? instynktownie, nie majq wyrobio-

duze S - dodaje Paczkowska.

ze s'wiatem sztuki.

przedstawieniach,

powinni towarzyszyc dziecku w tym inicjacyjnym spotkaniu

se ksztaltowac gust naszych pociech nie na

wyzwanie - zarowno dla tworcow, jak i dla rodzicow, ktorzy

On jest rowniez estetycznie wysmakowany, mamy mec szan-

-pampersow", dlatego trafienie do takiego widza to powazne

przyjemnym. A teatr w tym wydaniu jest nie tylko prz}jemm~.

Wszystko musi bye dostosowane do percepeji „odbiorcow-

najwczesniej ijak najwczesniej to cos uczynic doswiadczemem

niz wielow^tkow^ historiq.

zaszczepic synowi czy corce, powinnis'my zaczqc to robicjak

si? leniwie, a sama fabula jest bardziej pretekstem do zabawy,

laczami - odpowiada na to Paczkowska. -Jes'li chcemv a

i wyskakujacej znienacka, chichoczacej Babyjagi. Akcja toczy

jarmarczmvh

ale poprzez obcowanie ze sztukq przez

Przyjs'cie dziecka do teatru nie powinno bye jednak trakio-

ka. Nie bierzcie dzieci na spektakl, jesli robicie to. „bo

Frabetti, Oczy i cisza).

Liczy si? przezycie, a nie „zainwestowanie" w rorwoj dziec-

otwierajq. czasami drzwi do ukrytych swiatow. (Roberto

ny bye raczej tlem dla doswiadczenia magicznego sViata.

Dzieciece wpatrzone oczy i cisza, ktora temu towarzyszy,

wane czysto instrumentalnie. Korzysci edukacvjne powin-

T E N PIERWSZY RAZ

w ktorej wazniejszy jest sam proces niz cel.

moze zalezec pozniejsze nastawienie dziecka do teatru. Kiedy

ze maluchom teatr potrzebny jest przede wszystkim do zabawy

nie powinno bye przypadkowe. Od tego, jak ono wypadnie,

rem wyscigu rodzicow-coachow swoich dzieci. Pamietajmv.

i emocjonalna. malucha, dlatego pierwsze spotkanie z teatrem

wypada", „bo inni byli". Sztuka nie moze bye kolejnvm

Sztuka teatralna intensywnie oddzialuje na sfer? psychiczn^

najlepiej zabrac je tam po raz pierwszy? Im wczesniej, tym le-

swiat? O co zadbac? Na co zwrocic szczegolna. uwage?

ryczna. Na zarzuty sceptykow, ktorzy nie wierza., ze dwulatek

W jaki wi?c sposob wprowadzic dziecko w ten magkzn*

zycia i naprawd? istotna jest w tym czasie integracja senso-

W I A D E R K O N A GLOWF,!

piej. Dzieci rozwijajq si? najbardziej wlas'nie do trzeciego roku

dla najmlodszych, ale takze rodzice, ktorzy sa. mediat

Paczkowska. - Dzieci w tym wieku sq w stanie przezywac

Na te pytania musza^ odpowiadac sobie nie tylko tworcv t e a m

moze bye odbiorc^ sztuki, odpowiada psycholog Agnieszka

modeluj^cq jego postawy wobec sztuki, dlatego powinien b

niem ze scen^, ale takze pierwszym, wspolnym doswiadcza-

niez pierwszy osobq wprowadzajqc^ dziecko w s'wiat kulnr$,

Niekiedy przedstawienia stajq. si? nie tylko pierwszym spotka-

i jakosc bodzcow, z ktorymi obcuje potomek. Rodzic jest r: »-

- mowi Paczkowska.

rodzic w najwi?kszym stopniu odpowiada za rodzaj emocj

co nierealne. Maluchy wchodzq w swiat teatru calkowicie

Matejczyk, w pierwszym okresie zycia czlowieka to m

tak wyraznego rozgraniczenia miedzy tym co realne, a tym,

mi?dzy s'wiatem sztuki i s'wiatem dziecka. Jak pisze J

sztuke nawet pelniej niz starsze, poniewaz nie ma dla nich

r

aktywne wsparcie, obserwowac go, ale nie ograniezac,

- Trudno wyobrazic sobie lepszq forme sztuki dla tak matych

mialego. W trakcie spektaklu powinno si? dac maluchowi

kredkami i urosnq z nich duze kwiatki - wspomina Kasia.

ze dla rodzica jest to cos znajomego, bezpiecznego i znxza-

miala konca, coreczka mowila: - Mamusiu, teraz piorka podleje

teatralnej. Wazne jest, aby opowies'c pokazpvala dzieck«,

na Rozplataniu teczy w TMW. - Zabawa po spektaklu nie

fundament wiedzy i emocji dotycz^cych rzecz

widzow - wspomina Kasia, mama trzyletniej Neli po wizycie

mowi^c o tym, co si? niedlugo wydarzy, tworzv

wienia. - Piorka, kolorowa woda, kredki, wszystko dla matych

Rola rodzica rozpoczyna si? juz przed spektaklem. k k d f

jeszcze po powrocie do domu odgrywa fragmenty przedsta-

krokach, takze w swiecie teatru.

spektaklu, jak i podczas zabawy po nim. Wiele maluchow

przygotowany do wspierania malucha w jego pierw

niem s'wiata z innymi dziecmi (Matejczuk), zarowno podczas

ze spektaklu.

wa nie dociera do dziecka tak licznymi kanalami - dodaje

r?k?, przytulac, wyjasniac lub po prostu wyprowadiiic

dzwiek, ruch, doswiadczenie, s% emocje. Koncert czy wysta-

a w momencie silnych przezyc reagowac - trzymac xt

dzieci niz teatr - mowi Agnieszka Paczkowska. - Jest obraz,

a nawet zanurzyc sie calkowicie w swiecie dziecka. kiorrm

kolezance przy maluchu, jakim tatusjest idiotq, dziecku

scia. Przedstawienie pozwolilo mi przezyc z rodzm*

narodzin, a nawet i te wczesniejsze. - Kiedy matka mowi

z dzieckiem w zupelnie nowej sytuacji. - Plakalem ze

mozgach zapisuja. si? wszystkie doswiadczenia od dnia

dzica, ale przede wszystkim ciekawa forma prz

Jak podkresla Paczkowska, badania wskazujq,, ze w naszych

Wizyta w teatrze to jednak nie tylko obowiazki dla

psycholog.

fa.

- tak o swoich wrazeniach po spektaklu Rozplatanie teem

dobrych doswiadczen, takich jak teatr - mowi Paczkowska.

kiedys' bylem, a w ktorym teraz zyje poprzez moja c6r&—

to nie umknie. Ono rejestruje. Na szczescie dotyczy to tez

atrem aktywnos'c rodzica jest decyduj^ca. Z czasem je#-

Wsrod wymienianych korzysci, jakie niesie ze soba. wczesne ob-

Jak pisze Matejczyk, na pocz^tku kontaktu dziecka z «-

dzieciristwie jest bezcenne - dodaje.

w TMW wspominal Christoph, tata 17-miesi?cznej Sipfcir

- Kazde pozytywne doswiadczenie czlowieka we wczesnym

mniejszego wsparcia.

rosnq, same b?da. chodzih/ do teatru i interesowah/ si? sztuka^

nak dziecko staje si? bardziej niezalezne i wymaga ootzz

cowanie ze sztukq, cz?sto pojawia si? opinia, ze gdy dzieci do-
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Czekierda. O aktorstwie dla „najnajmlodszych" trafhie mowi

- W trakcie spektaklu rozmawiajq ze sobq rozpraszajac dzieci,

z siebie swojq doroslq, powaznq maske - wyjas'nia Agnieszka

du, aby odpowiednio wprowadzic dziecko w przestrzeri teatru.

-Aktormusi wpewnym sensie znowu stacsie dzieckiem, zrzucic

Praktyka pokazuje, ze rodzice czasem nie zadaja. sobie tru-

wywazyc kazdy gest i slowo, a dopiero potem dac sie poniesc.

ci przychodzq do mnie na scene, zeby wszystkiego dotknac,

musisz na niq czekac, bye cierpliwym, ale nie zbyt agresywnym,

chami po przedstawieniu - mowi Czekierda. - Kiedy dzie-

wsiada na rowerek, gdy zaczyna sie nudzic. A ty,jako aktor,

traBq przelamac swoich oporow i nie chcq bawic sie z malu-

boi sie lub nie, placze z powodu zbyt glosnego dzwieku albo

Czekierda. - Najbardziej przykre jest to, ze niektorzy nie po-

tez Roberto FrabettL' Ta publicznos'c oddycha wlasnym rytmem,

wpychajq w nie ciastka i lizaki - zwraca uwag? Agnieszka

poci^gnac mnie za kokarde, rodzice tworzq na widowni

rol? odgrywa rozwqj swiadomego rodzicielstwa. W internecie

nujqca, ale tez obca dla dziecka, dlatego potrzebuje doroslego

wiecej rodzicow wie o teatrze dla tych „najnajmlodszych". Duza^

mien, ani rusz - wspomina Lamik. - Ta przestrzeri jest fascy-

Kropla z Bolonii dotarla do nas piec lat temu. Dzisiaj juz coraz

- Kiedys dziewczynka trzy razy szla po mame, a ona jak ka-

WALKA Z „CZAROWNIC4 PROCHNICA"

trzyrzedowy mur paparazzich

- dodaje Izabela Lamik.

czasu z dziecmi. Wspolczes'ni, swiadomi rodzice chc^, by ich

zalozq wiaderko na glowe i poturlajq sie z nim po dywanie.

mowic o pozytywnej modzie na kreatywne wykorzystywanie

wych okolicznosciach, nie wstydza sie wejscz maluchem wpiach,

mlodszym, rozwija si? oferta kulturalna dla maluchow. Mozemy

rodzice, ktorzy wykorzystujq te okazje do pobycia razem w no-

co chwilQ pojawiaja. si? nowe serwisy i blogi poswi?cone naj-

- podkresla Agnieszka Czekierda. - Na szczescie sq tez tacy

maluchy rozwijah/ si? jak najbardziej tworczo.

czowatq „Czarownic^ Prochnica". A takie wlasnie przedstawienia

znac swojq publicznosc, by nie trafiac w pustke. (Katarzyna

jest odklejenie od siebie latki teatrzyku z klaunem, pacyrdq i ki-

Sqdze, ze to bardzo wazne: teatr powinien najpierw rozpo-

Kolejnym zadaniem, jaki stoi przed teatrem dla „najnajmlodszych",

NIE INFANTYLNIE, A L E SZCZERZE

sowana do wieku odbiorcow oferta jest po prostu tarisza i przez

teatrow - z Raportu o stanie teatru dla dzieci).

kroluj^ w zlobkach i przedszkolach. Niska jakosciowo, niedopa-

Grajewska, Dzieci i mlodziez stanowiq okolo 75% widowni

Latka tandetnego teatrzyku prowadzi do tego, ze takze ten

kolorow, s'wiatel, dzwiekow, ruchu. Bardzo wazna jest bliskosc

nujemy rynek chakurnictwa - mowi Agnieszka Czekierda.

fywac na malerikich widzow polisensorycznie, czyli za pomocq

wszystko powinno bye za darmo. Myslqc w ten sposob sankejo-

aktualny rozwqj (Matejczuk). Po pierwsze, spektakl ma oddzia-

- Opiekunowie, rodzice muszq odejsc od myslenia, ze dla dziecka

jak i form ekspresji. Musi uwzgl?dniac potrzeby dziecka i jego

drozsze od tych tandetnych, bywajq odrzucane juz na wst?pie.

powinna bye przemys'lana zarowno w odniesieniu do tematyki,

to bardzo popularna w tych instytucjach. Spektakle „najnajowe",

Konstrukcja przedstawieri, zwlaszcza tych dla „najnajmlodszych",

ny jest powszechnie tylko teatr dla starszych. Niedojrzalos'ci

rantuj^ mu poczucie bezpieczeristwa. Zrozumienie idei teatru dla

spa (Rudziriski). Za wazny, rewolucyjny i tworczy uwaza-

powtarzalnosc i przewidywalnosc zachowari aktorow, ktore gwa-

nawet przez samo s'rodowisko teatralne, jako niechciana wy-

Malym widzom zrozumienie przedstawienia ulatwia tez pewna

nowy teatr dla „najnajmlodszych" jest postrzegany w Polsce,

tematyki sztuki z dos'wiadczeniami malucha, jego codziennos'ci^.

czy ATOFRI

ich jezykiem, nie infantylnie i w udawany sposob, ale szczerze.

nym klownem od oferty takich teatrow jak Teatr Malego Widza

Tusensem jest nawiazanie komunikacji. Chcemy mowic do dzieci

zeby \udzie zaczeli rozgraniczac jarmarczne teatrzyki z rubasz-

aby tworzyc skomplikowane dekoracje iportrety psychologiczne.

wi?cej niz w zyciu doroslych. -Jeszcze dluga droga do tego,

sposob. Jak mowi Agnieszka Czekierda: - M e w tym rzecz,

Duzy znaczy lepszy. A przeciez teatru w zyciu dziecka jest

nego korygowania zapedow do rozumienia sztuki w „dorosry"

i malemu rozumkowi przeciwstawia si? powag? i doroslos'c.

najmlodszych wymaga niestandardowego podejscia i nieustan-

- mowi Agnieszka Czekierda. - Mysle, ze i tak,

lam TMW, moi znajomi-artysci pukali sie czolo. Dzisiaj sami

nie formy zabawy. Spektakle TMW, Studia Teatralnego Blum

jak na piec lat, udalo sie w Polsce zrobic sporo. Kiedy zaklada-

Podstawq tworczosci dla „najnajmlodszych" bywa teatralizowa-

Mogloby si? wydawac, ze w czasach iPhone'ow, Play Station i fil-

ciu o zachowania dzieci podczas odkrywania przez nie swiata.

przyprowadzajq dzieci na nasze spektakle - mowi Czekierda.

z Poznania budowane sa. czesto w opar-

czy Teatru ATOFRI

najpiekniejszy mozliwy swiat, swiat ich wlasnej wyobrazni! (S)

za kurtyna^ moze wywolac peine grozy zdanie: Pilka, nie ma,

Agnieszka Czekierda. - Przeciez madry teatr pokazuje dzieciom

podczas spektakli. U jednego dwulatka rozowa pilka znikajaca

wirtualnej rzeczywistos'ci. -Nic bardziej mylnego - usmiecha si?

maluchow, kazde z nich robi to na swoj sposob. Widac to takze

mow 3D, swiat teatru jest dla dzieci malo atrakcyjn^ alternatywa.

I chociaz wiele z tych zachowari jest wspolnych dla wszystkich

smutno!, a u innego znudzone ziewni?cie. Rodzic musi wybierac
przedstawienia przeznaczone dla grupy wiekowej, do ktorej
zalicza si? jego dziecko, nie nalezy jednak bye rozczarowanym,
gdy dany spektakl po prostu do malucha nie trafi. Dzieci jak
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• Swiat w Teatrze torn 2; Praca zbiorowa pod redakejq Marty
w Poznaniu, Poznari 2007;

To, jakie b?dzie wejscie dziecka w swiat teatru, zalezy w duzej

Karasiriskiej i Grzegorza Leszczyriskiego, Centrum Sztuki Dziecka

dorosli, maJ3 swoje upodobania i humory.
mierze takze od aktorow. Kreowanie teatru dla trzylatkow to
dla nich poszukiwanie dzwi?ku, gestu, podstawowego znaku - po to, aby przekaz stal si? bardziej komunikatywny.

• http://www.kidsculture.pl/: artykul 7eatr dla bobasow, Alicja
Morawska-Rubczak;
• http://www.smallsize.org: artykul Oczyi cisza Roberto Frabettiego.
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