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„Afrykañska przygoda”
– spektakl dla naj-najów
W styczniu 2012 roku Teatr Miniatura zrealizowa³ pierwsz¹ premierê dla naj-najów,
czyli najm³odszych widzów w wieku od 1 do 4 lat. Jest to „Afrykañska przygoda” wg
tekstu Marioli Fajak-S³omiñskiej, aktorki szczeciñskiego teatru „Pleciuga” oraz
autorki bajek i opowiadañ dla dzieci, której pierwsza ksi¹¿ka – „Król naszego lasu” –
uka¿e siê w tym roku nak³adem gdyñskiego wydawnictwa Novae Res.
Przedstawienie o ma³ym Jacusiu, który we œnie przenosi siê na Czarny L¹d i prze¿ywa
niezapomniane przygody wyre¿yserowa³a wspólnie z mê¿em – Januszem
S³omiñskim. Zaprojektowana na kszta³t pokoju dziecinnego przestrzeñ teatralna
umo¿liwia najm³odszym swobodny odbiór przedstawienia. Dzieci nie siedz¹ w tradycyjnych fotelach, lecz na rozsypanych na miêkkiej wyk³adzinie poduszkach.
£agodna kolorystyka scenografii oraz muzyka oparta na rytmach afrykañskich z elementami dzieciêcej ko³ysanki dope³niaj¹ ten pe³en ciep³a i spokoju spektakl.
- Teatrem mo¿na zara¿aæ od najm³odszych lat i my to w³aœnie robimy. Nawet jeœli
niektóre dzieci nie zrozumiej¹ tego, co chcemy przekazaæ, to wynios¹ w sobie piêkny
obraz, piêkn¹ muzykê. Na zakoñczenie spektaklu mali widzowie przychodz¹ do nas
na scenê i nurkuj¹ w kolorowym tunelu z materia³u, dotykaj¹ zabawek, stoj¹
w œwietle reflektorów. Na w³asnej skórze doœwiadczaj¹ tej zaczarowanej krainy –
opowiada Mariola Fajak-S³omiñska.
Przez d³ugi okres swojej historii teatr nie uznawa³ dzieci do lat czterech za widzów
teatralnych. Wspó³czeœnie zaczyna siê to zmieniaæ. W 2006 roku poznañskie Centrum
Sztuki Dziecka, opieraj¹c siê na doœwiadczeniach boloñskiego teatru La Barca i wybitnego aktora Roberta Frabetti, zainicjowa³o cykl przegl¹dów spektakli dla najm³odszych w po³¹czeniu z konferencjami naukowymi. Zaowocowa³ on rosn¹c¹ iloœci¹
przedstawieñ uwzglêdniaj¹cych zaobserwowane przez psychologów zasady
percepcji tak ma³ego odbiorcy sztuki. Na tym etapie rozwojowym najwa¿niejsze dla
dziecka s¹ ekspresywne bodŸce zmys³owe – barwa, dŸwiêk, forma – uruchamiaj¹ce
jego funkcje poznawcze. Dziecko nie potrafi jeszcze skupiæ siê na d³u¿szej,
skomplikowanej historii, jego uwagê przyci¹ga wyrazisty szczegó³.
„Afrykañska przygoda” Marioli Fajak-S³omiñskiej i Janusza S³omiñskiego – spektakl
bez s³ów, pos³uguj¹cy siê jêzykiem dzieciêcych dŸwiêków, barwnych obrazów,
nastrojowej muzyki – ma na celu pobudzenie wszystkich zmys³ów ma³ego widza
poprzez ³agodne, spokojne wci¹gniêcie go do uczestnictwa w teatralnej iluzji. S³u¿y
temu bardzo kameralny charakter spotkania daj¹cy poczucie bezpieczeñstwa (ma³a
sala, przytulne siedzenia, sta³y bliski kontakt z rodzicami).

Recenzje
Dorota Karaœ
Gazeta Wyborcza

Prostymi zabiegami twórcy przedstawienia „Afrykañska przygoda" wyczarowuj¹
przed najm³odszymi widzami sugestywny, bajkowy œwiat. Najnowszy spektakl
Teatru Miniatura to œwietna propozycja na pierwsz¹ wizytê dzieckiem w teatrze
Dzieci i rodzice wchodz¹ na scenê kameraln¹ Teatru Miniatura w momencie, gdy
przedstawienie ju¿ trwa: s³ychaæ spokojne dŸwiêki pozytywki nakrêcanej przez
aktora. Podzia³ miêdzy widowni¹ a scen¹ praktycznie nie istnieje, siedz¹cych na
rozrzuconych na pod³odze poduszkach widzów oddziela od aktorów tylko d³uga,
pluszowa g¹sienica. Mo¿na te¿ usi¹œæ tradycyjnie, na krzes³ach, ale przedstawienie
najlepiej ogl¹da siê z poziomu pod³ogi. Uwagê dzieci przyci¹gnie niezwykle barwna,
lecz nie krzykliwa scenografia, przypominaj¹ca dziecinny pokój.
Wymyœlony przez Mariolê Fajak-S³omiñsk¹ (która wspólnie z mê¿em, Januszem
S³ominskim, wyre¿yserowa³a te¿ spektakl) scenariusz jest prosty: malutki ch³opiec (w
tej roli lalka animowana przez aktora) podczas snu przenosi siê do Afryki. Tu prze¿ywa
nieskomplikowane, ale emocjonuj¹ce dla ma³ego widza przygody: próbuje wspinaæ
siê na palmê, jeŸdzi na grzbiecie zebry, zaprzyjaŸnia siê z ¿yraf¹. Tej w³aœnie czêœci
przedstawienia dzieci przygl¹daj¹ siê z najuwa¿niej, bo dziêki prostym zabiegom
twórcy spektaklu wci¹gaj¹ widzów w prawdziw¹ teatraln¹ przygodê. Kolorowa pi³ka
przeobra¿a siê w pêkatego s³onia, ze skrzyni wy³ania siê ¿yrafa zalotnie mrugaj¹ca
rzêsami, zabawkowe auto okazuje siê g³odnym krokodylem. Takich niespodzianek
dzieci czeka sporo: nawet kurtyna w jednej z ostatnich scen przedstawienia zmienia
siê w pokryt¹ egzotycznymi wzorami ko³drê, pod któr¹ zasypia bohater.
Spektakl jest spójny i od pocz¹tku do koñca pomyœlany w ten sposób, by skupiæ uwagê
najm³odszych widzów. Wyraziste kolory scenografii i rekwizytów, na zmianê ³agodna
to znów pulsuj¹ca afrykañskimi rytmami muzyka, prosta, ale nie pozbawiona
napiêcia opowieœæ, œwiat³o (widownia nie zostaje wyciemniona, ¿eby maluchy siê nie
ba³y), czas przedstawienia (tylko pó³ godziny) - wszystkie te elementy sprawiaj¹, ¿e
najm³odsi widzowie bez problemu obejrz¹ przedstawienie do koñca. Warto jeszcze
zwróciæ uwagê na jêzyk spektaklu: nie us³yszymy tu tradycyjnego tekstu, bohater
afrykañskiej przygody pos³uguje siê bowiem dŸwiêkami bliskimi ka¿demu
maluchowi. Jego emocje wyra¿aj¹ s³owa zaczerpniête z mowy dziecka na wczesnym
etapie rozwoju, takie jak aaa, bum, hopla, patataj. Twórcy przedstawienia podaj¹, ¿e
przedstawienie przeznaczone jest dla dzieci w wieku od roku do czterech lat, ale
wydaje siê, ¿e najlepiej spektakl odbior¹ dwu- i trzylatki.
Na koniec widzów czeka jeszcze jedna niespodzianka: mog¹ przekroczyæ granicê
dziel¹c¹ widowniê od aktorów przejœæ przez roz³o¿ony specjalnie dla nich tunel i pod
okiem aktorów spenetrowaæ zakamarki teatralnej przestrzeni. "Afrykañska
przygoda", któr¹ przygotowa³ dla maluchów Teatr Miniatura, powinna na d³ugo
zapaœæ im w pamiêæ. Trudno wyobraziæ sobie lepsz¹ propozycjê dla najm³odszych na
pierwsz¹ wizytê w teatrze.

£ukasz Rudziñski
trojmiasto.pl

Teatr mo¿na ogl¹daæ w ka¿dym wieku. Z takiego za³o¿enia wyszli twórcy spektaklu
„Afrykañska przygoda” Teatru Miniatura, stworzonego z myœl¹ o „naj-najach” dzieciach w wieku od roku do lat czterech. Zaciekawienie i uwaga dzieci podczas
spektaklu to najlepsza recenzja przedstawienia.
(...) Spektakl zaczyna siê w³aœciwie w momencie wejœcia na widowniê. Od razu
s³ychaæ ³agodne dŸwiêki pozytywki i widaæ aktora stoj¹cego pod drzewkiem. Dla
dzieci i rodziców przygotowano kolorowe poduszki do siedzenia na dywaniku tu¿
przed scen¹, ograniczon¹ przez d³ug¹ g¹sienicê, wyznaczaj¹c¹ naturaln¹ granicê
widowni. By wejœæ na dywanik trzeba jednak zdj¹æ buty. S¹ te¿ zwyk³e krzes³a dla tych,
którzy pragn¹ pozostaæ w obuwiu. Dzieci najpewniej czuj¹ siê w obecnoœci rodziców
i szybko niepokoj¹ siê, gdy ich tu¿ obok nie ma, wiêc warto skorzystaæ z poduszek.
Sam spektakl ma proœciutk¹ konstrukcjê - jest noc, ma³y bohater zasypia i œni mu siê,
¿e znajduje siê na Czarnym L¹dzie, gdzie spotyka przeró¿ne dziwne stwory - wielk¹
¿yrafê, wygimnastykowan¹ ma³pê, sympatyczn¹ zebrê, czy po¿eraj¹cy banany samochodzik w kszta³cie krokodyla. Joanna Tomasik i Andrzej ¯ak o¿ywiaj¹ przedmioty
i zabawki, jakie napotyka ch³opczyk (lalka animowana jest przez Jolantê Darewicz).
Aktorzy przez ca³y czas s¹ widoczni, ale ich obecnoœæ nie dra¿ni ani nie podwa¿a iluzji
bajkowego œwiata.
Ta urocza, pó³godzinna bajka ma wyraŸny wymiar edukacyjny. Ch³opiec mia³o poznaje obcy sobie œwiat, jest odwa¿ny, ciekawski, nawet jeœli przerazi go wielkoœæ ¿yrafy,
zaraz chêtnie j¹ pog³aszcze i zacznie siê z ni¹ bawiæ. Gdy nie udaje mu siê wspi¹æ na
palmê, œmieje siê zamiast p³akaæ.
(...) Dzieci nie mog¹ oderwaæ oczu od kolejnych zabawek, bo przedstawienie pe³ne
jest niespodzianek - pi³ka okazuje siê s³oniem, krzes³o przemienia siê w zebrê, w szufladzie s¹ rybki, nagle pojawi siê krokodyl.
Przedstawienie koñczy siê minizabaw¹ i integracj¹ aktorów i dzieci, które bardzo
chêtnie korzystaj¹ z mo¿liwoœci, by choæ chwilê pobyæ na scenie. (...)
W „Afrykañskiej przygodzie" du¿e wra¿enie robi kolorowa, pogodna, imituj¹ca pokój
dzieciêcy scenografia Jolanty Brejdak. Œwietnie brzmi delikatna muzyka Paw³a
Dudziaka, zaœ spoœród aktorów najlepsze wra¿enie pozostawia Jolanta Darewicz.
Miniatura ma pe³en wdziêku, m¹dry spektakl dla najm³odszych. Najlepiej czuj¹ siê
na nim dwu- i trzylatkowie, ale zarówno m³odsze, jak i nieco starsze dzieci w wieku
przedszkolnym ogl¹da³y go z zaciekawieniem. Ich uœmiechniête buzie po przedstawieniu wystawiaj¹ mu najlepsz¹ ocenê.

Gra¿yna Antoniewicz
„Dziennik Ba³tycki”

Na zielonym dywanie porozrzucane kolorowe poduszki, mali widzowie siedz¹ na
nich lub le¿¹, ogl¹daj¹c „Afrykañsk¹ przygodê" – spektakl zrealizowany wed³ug
tekstu Marioli Fajak-S³omiñskiej.
Maluchy wita ³agodna melodia z pozytywki i aktor stoj¹cy przy drzewku. Kiedy na
niebie zawisn¹ ju¿ wszystkie gwiazdy, zaczyna siê opowieœæ o ch³opcu, który siê we
œnie przenosi na Czarny L¹d i prze¿ywa tam niezwyk³e przygody. Spotyka lataj¹cego
s³onia, d³ugoszyj¹ ¿yrafê, do której mo¿e siê przytuliæ, radosn¹ zielon¹ ma³pkê, zebrê
i po¿eraj¹cy banany samochodzik w kszta³cie krokodyla.
Ta pó³godzinna opowieœæ bez s³ów, pos³uguj¹ca siê jêzykiem dzieciêcych dŸwiêków,
adresowana jest do widzów od roku do lat czterech. Na scenie „Afrykañska
przygoda”, na zielonym dywanie toczy siê druga, równie pasjonuj¹ca akcja. Dzieci
reaguj¹ ¿ywio³owo, komentuj¹, pytaj¹. Dziewczynka w ró¿owej sukience tañczy,
raczkuj¹cy maluch ze smoczkiem w buzi próbuje daæ dyla z dywanu.
Kiedy sztuka siê koñczy, mali widzowie mog¹ wejœæ na scenê, zanurkowaæ w czerwonym tunelu z materia³u, dotkn¹æ zabawek, pog³askaæ aktora po policzku, postaæ
w œwietle reflektorów. Widzieliœmy te¿ rodziców w tunelu. To urocze i dowcipne
przedstawienie wyre¿yserowa³a Mariola Fajak-S³omiñska, wspólnie z mê¿em
Januszem, do muzyki Paw³a Dudzika. Autork¹ pomys³owej i kolorowej scenografii jest
Jolanta Brejdak. Na taki spektakl maluchy czeka³y od dawna.
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