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és kérdés-felelet formájában meg is
szólít juk oket.
- A vibráló "akciómesék" korában
milyen mesékkel lehet lekötni és
megérinteni agyerekeket?
- A klasszikus mesék nagyon életszeruek, szimbolikus formában
olyan problémákat jelenítenek meg,
amelyekkel a gyerek a valós életben
is találkozik. A rácsodálkozás élménye az egyik legfontosabb élmény a
színházban. Ha a nézo úgy érzi, hogy
a történet róla szól, akkor máris közelebb került hozzá. Amikor A rút
kiskacsa CÍmu mesét kiválasztottuk,
bevallom, tartottam

MESEORSZÁG KAPUJA

attól, hogyan

fogadják majd a nézok, hiszen ez
egy szomorú mese. Ráadásul a ren-

- VARÁZSLATOK ACIRÓKA BÁBSzíNHÁZBAN

dezo, Kuthy Ágnes nagyon komolyan
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vette a feladatát, nincs szépítés és
- Hogyan lehet a gyerekeket bevonni

elkendozés, a szomorúság

A kakasdombi Öregmalom

a játékba?

szomorúság, a bántalmazás

fogadó vendégei vagyunk,

- Tapasztalataink szerint a kicsiknél

di bántalmazás.

ahol kenyérdagasztás közben

azok a típusú eloadások muköd-

nagyon komolyan vett mese, ami

elevenedik meg az ördög,

nek a legjobban, ahol a báb és az

érzelmileg megérinti a nézoket, és

a Jóisten és a malom története.

ot mozgató színész együtt jelenik

aminek kapcsán lehet beszélni a

A kenyértésztából ördögfej,
a szitából glória lesz, a nézokbol

valódi

Megszületett

valóegy

meg, mivel a közvetlen kapcsolat

kiközösítésrol, hiszen ez a gyerekek

segítségével a színész hatékonyab-

között is nap mint nap elofordul.

ban tudja összpontosítani a nézok a

A végén pedig ott a feloldás, a rút

pedig búza-, kötél- és babaárus.

figyelmét, mint ha elbújik a paraván

kiskacsából szépséges hattyú lesz.

A (iróka Bábszínház buvöletes

mögé. A gyerekek sokkal könnyeb-

- Almafácska,

mesevilág, hangok, színek, fények,

ben feloldódnak,

ha

dal, és közben egy csodálatos almafa

és játék mesterien megkomponált

van egy közvetíto figura. Az egyik,

megmutatja nekünk négy arcát, két

egysége - nincs ember, aki ne

kisebbeknek játszott eloadásunkon,

kertésze pedig csengo-bongó hang-

amikor a színész bevonta a gyerekeket az eloadásba, tudtán kívül

szerekkel, madárfüttyel, énekszóval

egy olyan gyereket is kiválasztott,
aki már hetek óta nem beszélt se

vasz, a tavaszból nyár, anyárból

a szülokkel, se a pedagógusokkal,

münk láttára kirepeszto madárka

az ujját szopja, én

és meglepo módon a szerepjáték

füttyögetve beszél a gyerekekhez, az

gyerekké válok újra. Az édesapja

közben egyszer csak megszólalt.

nyakából komolyan figyelo másfél

Vannak olyan eloadások is, amikor

eloadás után kivel-kivel személyesen
is.Az osszelleszüretelt almából ben-

évesnek foként a fények tetszenek.
Kiszely Ágnes igazgatóval errol a
bábszínháznak nevezett varázslatról

szándékosan aktivizáljuk a nézoket.
A Farkas és Piroska dmu eloadá-

nünket is megkínálnak, és a gyerekek
labda-almát dobálhatnak, szede-

sunkban a nézok az esküdtszék Far-

gethetnek a kosárba. A legkisebbek

beszélgettünk.

kas és Piroska bírósági tárgyalásán,

is részesednek az élménybol.

kerülne a hatása alá.

Kicsi óvodásommal
összebújva
ülünk a földre terített szivacson,
o izgalmában
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megnyílnak,

almafa ... - szól a

eldalolja, hogyan lesz a télbol taosz, az oszbol ismét tél. A tojást sze-

Mesét hallgatni mindannyian
szeretünk. Mesélni kevesebben.
A varázslatos történet magyarázása
pedig már egészen keveseknek
válik hobbijává. Pláne századszor
ugyanazt a mesét. Keressük a
szavakat, hogyan is mondhatnánk
különbözoképpen

azt, hogy

Hófehérke azután boldogan élt a
királyfival mindaddig, míg meg
nem halt. "Oe hogy élhet boldogan,

- A babaeloadások igazodnak a pi-

ha aztán meghal?!" - kérdezi

cik befogadóképességéhez. Kelloen
rövidek, és elsosorban a színek,

ilyenkor kisfiam ...

a hangok, a formák dominálnak

HÓFEHÉRKE
ÉS A HÉT

bennük. Ez egy teljesen új terület,
és nagyon izgalmas feladat kitalálni, hogyan muködhetne

a leg-

jobban. Szeretnénk olyan játékteret
kialakítani, amit az eloadás után

KÉRDÉS

a gyerekek birtokba vehetnek, ki-
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próbálhatnak.

Rendre zavarba jövök, amikor meg

egy özvegy? (öreg király) Meddig

azon

kell értet nem négyéves fejével: az

lehet jóhiszemuen

töprengünk, hogy ezt az anya-gye-

életben? (Hófehérke) Hogyan vá-

rek kapcsolathoz hasonló, egyszeru,

élet szép, sok-sok öröm áll még
elottünk, és a haláltól sem kell

nagyon bensoséges játékot hogyan

félni, mert az is csak kapu valami

tuzrolpattant

lehet színházi környezetben megvalósítani.
•

még jobb felé.

lyen esetben válik jó tetté a hazug-

Figyelve a babá kat

és szüleiket, folyamatosan

Még foiskolás koromban megtanultam,

hogya jó pedagógus a

boldogulni

lik egy tapasztalatlan

az

fiatal lány

háziasszonnyá? Mi-

ság? (vadász) Hasznosíthatjuk-e
kémiai ismereteinket

egyéni cél-

gyermeknek - korának megfelelo

jaink elérésében? (mostoha) Milyen

mértékben

szempontok alapján dönthetjük el,

és formában

- meg-

mutatja,

hogyalegegyszerubb

hogy egy segítséget kéro valóban

mesétol

a bonyolult

rászoruló-e?

irodalmi

(törpék- Hófehérke,

muig, minden író és költo a hét-

Hófehérke-öregasszony)

köznapok dramaturgiájából

ríti a feszültséget, az izgalmat, a

egyezsége ket érdemes kötni közös
háztartásba való költözés elott?

maradandót.

(törpék- Hófehérke)

me-

(A Rózsák harca az

Milyen

Izgalmassá

angol trónért kevesebb feszültség-

vált ennek a naiv, ébenfekete hajú

gel járhatott,

küzdelme a kismotor tulajdonjoga

királylánynak a története. Gondolataim lassan disszertáció méretu

felett - gondoltam,

értekezéssé kezdtek noni.

anyaként

mint gyermekeim
amikor már

emlékeztem

vissza a

magvas pedagógiai célra.)

Mire azonban lelkesen hozzáfogtam volna, hogy kiseloadást tart-

mindent rejteget egy ilyen agyon-

sak Hófehérkébol, kisfiam megunta
ezt a mesét. Ö már érti. Most Pók-

mesélt sztori még az én felnott

ember van napirenden. Kutatom a

fejemnek is! Megkérdezném mesé-

mély tartalmat az amerikai kassza-

lomtol: Mi alapján választ új társat

sikerben. Szólok, ha meglesz.

Tanítómnak igaza van. Mennyi
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