






O Kopciuszku 

Aby wypełnić nasze życie lub lepiej poznać świat, 
jego prawa, ludzi od dawna opowiadamy sobie 
baśnie. Dawniej historie te kształtowały osobo
wość człowieka. Dzisiaj pozornie wszystko jest 
bardziej sztuczne, automatyczne. Coraz rzadziej 
rodzice czytają swoim dzieciom bajki i baśnie, 
a jeśli już czytają, to nie zagłębiają się w sens 
ich opowieści i znaczeń. A przecież baśnie są 
tym, czym można zająć dzieci, pokazać inne 
wartości, świat marzeń, magii i wyobraźni. 

„Kopciuszek", to historia znana w wielu wer
sjach, na wszystkich kontynentach, tym naj
młodszym i tym najstarszym. To również jed
na z najpiękniejszych opowieści, która pobudza 
wyobraźnię chyba każdej dziewczynki. 

Temat podejmowany w różnych okresach hi
storycznych przez twórców różnych gatunków 
teatralnych, począwszy od teatru, a skończyw
szy na operze. Łomżyńska realizacja o sile szla
chetności, miłości przeniesiona jest w czasy 
współczesne, w realia świata mody, zabawy, ry
walizacji, a również i samotności. Ważne jest, 
żeby idący za tym przekaz był mądry i dobry, 
gdyż cała aura magiczności i bajkowości, która 
tak mocno pociąga dziecko odsłania jakąś nową 
wartość, którą dziecko przyjmuje -mimocho
dem nie była banalna i naiwna. Istotnym rów
nież jest treść, która pozostawia ślad w postaci 
wiary, że pewne postawy są dobre, inne złe, że 
pewne rzeczy w życiu są istotne, a inne nie, że 
pewne zachowania zostają nagrodzone, za inne 
czeka kara. 

W spektaklu funkcjonują dwa światy: baśniowy 
i rzeczywisty. Inscenizacja jest poszukiwaniem 
teatru i nie tyle udowadnia uniwersalność i po
nadczasowość znanej nam wszystkim historii 
o ubogiej i szlachetnej dziewczynie, co nade 
wszystko jest historią o grze pozorów i praw
dziwych uczuciach. Ukazuje świat psycholo
gii dziecięcej i dojrzewania poprzez marzenia 
i pragnienia dziewczynki, która poszukuje głę
bokich, autentycznych uczuć. 
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O Teatrze 

i Teatr Lalki i Aktora w Łomży w ciągu 23 lat 
!. działalności zrealizował 53 premiery. W każdym 
I 

sezonie teatralnym posiada kilka spektakli ad-
resowanych do najmłodszych widzów. Oferta 

-:ł'. programowa wzbogacona jest także o propo
·zycje dla młodzieży i dorosłych. Nasza placów

! ka od lat cieszy się uznaniem nie tylko wśród 
• 

; łomżyńskiej publiczności, ale coraz częściej go-
ścimy grupy dzieci i młodzieży z sąsiadujących 
województw. Teatr jest ważnym ośrodkiem arty
styczno-kulturalnym wspierającym wiele inicja-

. tyw lokalnych. Włącza się również w działalność 
charytatywną na rzecz fundacji artystycznych 
oraz instytucj i miejskich. 

Teatr w ostatnim okresie otrzymuje szereg za
proszeń na festiwale teatralne, a wyjazdy za
graniczne wpisały się w promocję miasta, jak 
równ ież polskiego teatru dla dzieci. Potwierdza
ją to liczne podróże, które w ostatnich trzech 

· latach przyniosly szereg nagród i pozytywnych 
recenzji m.in.: w Brześciu, Sarajewie, Lublja
nie, Kotarze, Northeim, Banja Luce, Lwowie, 
Suboticy, Kragujevacu. Teatr uczestniczy rów
n i eż w ważniejszych festiwalach odbywająch się 
w Polsce, jak i korzysta z zaproszeń innych te
atrów i ośrodków teatralnych. 

Bardzo ważnym nurtem działalności teatru 
jest organizacja Międzynarodowego Festiwa
lu Teatralnego WALIZKA. Festiwal jest ceniony 
ze względu na jego rożnorodność. Jest prze
glądem, w którym mogą być prezentowane 
przedstawienia tworzone w różnych technikach 

. i wypowiedziach teatralnych. Festiwal oczeki-
1 wany jest przez mieszkańców miasta, jak rów

.f nież środowisko artystyczne. W dwudziestu 
dwóch edycjach wystąpiło ponad 200 teatrów 

J i grup teatralnych z ponad 30 krajówb. dNajbliż
t sza XXII! edycja MFT WALIZKA od ę zie się 
· w dn iach 8-11.06.2010 r. 
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