PARĘ SŁÓW O TEATRZE
Usytuowany w oddalonej od centrum willowej dzielnicy „Wrzosy” przy Szosie
Chełmińskiej 226a Teatr Lalek „Zaczarowany Świat” funkcjonuje poza środowiskiem
lalkarskim, nie jest ani jednym z zawodowych ani amatorskich polskich teatrów lalek, choć
jest i profesjonalny i amatorski. Profesjonalny jest choćby ze względu na poziom
przedstawień – choć skromnych, to jednak spełniających wymogi stawiane lalkarskiemu
rzemiosłu traktowanemu jako zawód. (...) Amatorski jest z tego powodu, że praca jest w nim
wykonywana con amore. Praktyczne stwierdzenie, iż motywacją tej pracy jest umiłowanie
dzieci, teatru i lalek trzeba uznać za naturalne i autentyczne, gdy jest się obecnym na
przedstawieniach, gdy spogląda się na codzienność zespołu, dla którego ów „Zaczarowany
Świat” jest sposobem na radosne życie w naszej powikłanej rzeczywistości.
(...) Działalność „Zaczarowanego Świata” była i jest nie mniej twórcza, aniżeli
każdego innego profesjonalnego teatru, choć nie tyle na planie artystycznym, co w obszarze
kontaktu z dzieckiem, traktowanym tu nie jak widz lecz partner we wspólnie przezywanej
przygodzie. Jak w każdym teatrze, były tu bardziej i mniej udane realizacje, jednak zawsze
dokonywano korekt, gdy dzieci choć trochę się nudziły... Teatr nie dokonywał artystycznych
eksperymentów. Realizowano zawsze nadrzędne założenie: by dzieci oglądały
przedstawienia z poczuciem uczestniczenia w czymś ważnym i pięknym, tajemniczym i
dziwnym. I zawsze opuszczały Teatr z przekonaniem, że one same są ważne – a to przecież
szalenie istotne podczas pierwszych spotkań z teatrem.
(...) Przed kilkunastu laty będąc po raz pierwszy w „Zaczarowanym Świecie”
pomyślałem, że jest to teatr źródeł. Taki chyba pozostaje: ponieważ każde
przedstawienie powstaje w sposób spontaniczny, żywiołowy, i radosny – co nic nie ma
wspólnego z wesołkowatością czy brakiem powagi. Nieustannie obcuje się tu z tym, co
nieoczekiwane i zdumiewające, teatr jawi się tu w swym kształcie pierwotnym – i
przeznaczony jest dla tych, których doświadczenia dopiero się kształtują.
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