
Teatr lalek. Projektujemy bohaterów przedstawienia teatralnego. 
 

Ważne daty 
1858 – pierwszy stały teatr lalek dla dzieci w Europie, Monachium 

1897 - pierwszy stały teatr lalek dla dzieci w Polsce założony w Warszawie przez Władysława 
Rybkę 

1900 – Teatr Lalek Marii Weryho w Warszawie, najsłynniejszy, jeden z pierwszych stałych 
teatrów lalek dla dzieci w Polsce 

1929 – powstanie Międzynarodowej Unii Lalkarskiej (UNIMA) w Pradze 

Teatr lalek 

Teatr lalek to rodzaj widowisk, w których zamiast aktorów występują lalki poruszane przez 
mechanizm lub aktora-lalkarza, który też często użycza lalce swojego głosu. Animator przeważnie 
jest ukryty za parawanem, jednak często występuje razem lalką na scenie. 

Teatr lalek wywodzi się z obrzędów kultowych i ofiarnych. Były to obrzędy wyrażające religijną 
cześć dla określonej postaci lub obiektu, stanowiący praktyczną stronę religii (obrzędy kultowe) 
lub obrzędy związane ze składaniem darów np. różnym bóstwom (obrzędy ofiarne). Najwcześniej 
był obecny w Egipcie, następnie w Azji i w Europie. W średniowiecznej Europie 
prezentowano przedstawienia misteryjne, czyli typ dramatu religijnego o tematyce zaczerpniętej 
z Biblii oraz przedstawienia o charakterze świeckim. Renesans i barok upowszechnił teatr 
mechaniczny i chiński teatr cieni. Chiński teatr cieni to gatunek sceniczny należący do małej 
formy teatralnej (in. teatr pergaminowych cieni) powstały ok. III w p.n.e. Animowano w nim 
stylizowane sylwetki ludzi i zwierząt ukryte za podświetlanym, półprzezroczystym ekranem, 
czemu towarzyszył śpiew i akompaniament muzyczny. 

Słownik pojęć 

Animator (lalkarz) 
w teatrze lalek artysta nadający ruch lalkom, wykorzystujący różnego rodzaju techniki ich 
poruszania, w zależności od rodzaju lalki. 

Bunraku 
japoński teatr lalek, w którym lalki występują razem z animatorami. 

Chiński teatr cieni 
gatunek sceniczny należący do małej formy teatralnej, znany również jako teatr latarnianych cieni 
lub teatr pergaminowych cieni. Powstał ok. III w p.n.e. Animowano w nim stylizowane sylwetki 
ludzi i zwierząt ukryte za podświetlonym, półprzezroczystym ekranem, a prezentowanym 
dialogom i monologom towarzyszył śpiew i akompaniament muzyczny. 

Jawajka 
lalka teatralna poruszana od dołu (zza parawanu lub zapadni) ręką animatora (głowa i korpus 
jawajki) oraz za pomocą drutów lub patyczków (ręce jawajki). 

Kukiełka 
lalka teatralna umieszczona na kiju i nim poruszana (tzw. lalka polska). 

Lalka teatru cieni 
płaska, często przezroczysta, demonstrowana na ekranie, animowana za pomocą patyczków 
o rozmaitym kącie nachylenia. 



Marionetka 
lalka teatralna poruszana od góry za pomocą drutów lub nitek, przez animatorów stojących na 
pomoście nad sceną. 

Misterium 
rozpowszechniony w średniowieczu typ dramatu religijnego o tematyce zaczerpniętej ze Starego 
Testamentu i Nowego Testamentu. Początkowo wystawiane tylko w kościołach, w XII – XIII w. 
przekształciły się w samodzielne, trwające niekiedy kilka dni cykliczne widowiska sceniczne, 
realizowane na placach publicznych w czasie świąt religijnych. 

Pacynka 
lalka teatralna nakładana na dłoń i poruszana palcami aktora (tzw. lalka rękawiczkowa). 

Teatr cieni 
rodzaj teatru lalek, polegający na projekcji na ekranie obrazów i postaci ruchomych. Za 
podświetlonym od tyłu ekranem niewidoczni aktorzy poruszają figurkami zrobionymi 
z malowanej w subtelne kolory skóry lub z papieru. Przedstawieniom towarzyszy muzyka. 

Teatr lalek 
rodzaj widowisk, w których zamiast aktorów występują lalki poruszane przez mechanizm lub 
człowieka, który często użycza im swojego głosu. 

Teatr mechaniczny 
specyficzna odmiana teatru lalek, w którym wykorzystywana jest animacja pośrednia, tzn. rola 
artysty ogranicza się do zbudowania lalki i wyposażenia jej w odpowiedni mechanizm. 
Mechanizm może znajdować się wewnątrz lalek, lub mogą być one umieszczone na ruchomych 
taśmach, szynach, obracających się tarczach, a ruch poszczególnych członków lalek uzyskiwany 
jest za pomocą przesuwających się sznurków czy linek połączonych z kołami zębatymi i trybami 
mechanizmu. 

Szopka 
teatr lalek (ruchomy lub nieruchomy) przedstawiający zdarzenia związane z ewangeliczną lub 
ludową tradycją Bożego Narodzenia. Także przenośna scena tego teatru oraz tekst przedstawienia 
lalkowego w czasie Bożego Narodzenie i Nowego Roku. 
 
Filmy, które mogą Was zainspirować: 

https://youtu.be/Gf0RL1HpCdU  

https://youtu.be/azMWu8idFRk  

 

 

https://youtu.be/Gf0RL1HpCdU
https://youtu.be/azMWu8idFRk

