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Spektakl jest przeznaczony przede
wszystkim dla widzów w wieku lat oko
ło 6+, ale humor oraz pewne odwoła
nia kulturowe w nim zawarte sprawia
ją, że dobrze się na nim bawią tak dzie
ci, jak i dorośli.

W skład zespołu Teatru „STUDIO
WYOBRAŹNI” wchodzą: Przemysław
Gąsiorowicz, aktor Teatru im. Juliusza
Osterwy w Lublinie, i Mirosław Majew
ski, aktor Teatru Kameralnego w Lubli
nie.

Postanowili oni stworzyć dla dzie
ci i dorosłych – czyli po prostu dla ro
dzin – spektakl złożony z wierszy Julia
na Tuwima, Marii Konopnickiej i Alek
sandra hr. Fredry. Uważają bowiem, że
ci autorzy, na których się wychowali
i których czytali im do poduszki ich ro
dzice i dziadkowie, dziś zupełnie niepo
trzebnie prawie całkowicie „leżą odło
giem”.

Bohaterami historii scenicznej są
dwaj krasnale – Mirek i Przemek  wę
drujący po świecie z plecakami pełny
mi wierszy. Rozkazem króla skrzatów,
Kilkujadka, zostali oni wysłani ze swo
jej ojczyzny, Szuflandii, która mieści się
w jednej z Miejskich Bibliotek Publicz
nych, na arcyważną misję. Mają pozbie
rać do swoich plecaków wszystkie roz
rzucone po świecie zapomniane wier

sze i zanieść je na drugą stronę tęczy.
Tam, ich brat, skrzat z Irlandii, ukrył
garniec złota. Mirek i Przemek mają po
łożyć zapomniane wiersze obok tego
garnca ze złotem, aby tam poczekały so
bie na lepsze czasy, w nadziei, że kiedyś
nadejdzie dzień, w którym dzieci i ich
rodzice znów przypomną sobie o wspa
niałych polskich poetach i o ich twór
czości...

Wędrując po świecie ludzi,
w rozmiarze „Kingsajz”, zatrzymali się
na nocleg i na „popas” w jednym z przy
drożnych, opuszczonych domów. I tu
taj rozpoczyna się akcja spektaklu, któ
ra jest wędrówką poprzez najpiękniej
sze klasyczne wiersze wybitnych polskich
autorów oraz poprzez różne gatunki
muzyczne  takie, jak rock, blues, jazz,
country, hiphop czy reggae. Bo skrzaty
lubią sobie też pośpiewać...

Spektakl – nie chwaląc się – został
przyjęty bardzo gorąco przez publicz
ność dziecięcą i dorosłą.

Spektakl był prezentowany m.in.
w Miejskiej Bibliotece Publicznej im.
Marii Pauliny Orsetti w Chełmie w ra
mach ogólnopolskiej akcji „Noc Biblio
tek” oraz projektu „Literacki Chełm:
cykl wydarzeń kulturalnych” dofinan
sowanych ze środków Ministra Kultu
ry i Dziedzictwa Narodowego, pocho
dzących z Funduszu Promocji Kultury.




