PRZYJACIEL AUTOMATEUSZA ONLINE
oferta dla szkół

WIRTUALNA
WIZYTA
w Teatrze
Lalek Guliwer
DLA SZKÓŁ
Oglądaj nas w swojej szkole!
Przygotowaliśmy wyjątkową
ofertę spektaklu online, dzięki
której kontakt ze sztuką
jest możliwy także wirtualnie.

W ramach wirtualnej
wizyty przygotowaliśmy
dla Was:
SPEKTAKL „PRZYJACIEL AUTOMATEUSZA”
w teatralno-filmowej odsłonie, czyli podróż do przyszłości na 		
podstawie „Bajek Robotów” Stanisława Lema.
WARSZTATY PLASTYCZNE „ELEKTROPRZYJACIEL”
inspirowane spektaklem, czyli konstruowanie robotycznej
postaci z codziennych przedmiotów wykorzystanych wtórnie.
Prace opublikujemy na stronie Teatru!
PODRÓŻ ZA KULISY Teatru Guliwer
W klipie making of zaglądamy na próbę przedstawienia
i poznajemy aktorów występujących w spektaklu.
PLANSZA EDUKACYJNA O PRZYJAŹNI
do rysowania i uzupełniania.

Świętujcie z nami Rok Lema!
Szczegółowych informacji udziela:
Anna Miller
organizacja@teatrguliwer.pl
kom. 882 561 678

www.teatrguliwer.pl

Przyjaciel Automateusza
STANISŁAW LEM

Kanwę przedstawienia stanowi opowiadanie „Przyjaciel Automateusza”
ze zbioru „Bajki Robotów”. Fascynująca, mądra i dowcipna historia o przyjaźni
jest interaktywną przygodą, która wciąga dzieci do lemowskiego świata
fantazji. Świata, który pobudza wyobraźnię w niezwykle żartobliwy
i metafizyczny sposób. Tragikomiczne rozmowy przyjaciół bawią widzów,
a oryginalna scenografia wprowadza do świata techniki, gdzie teatr przedmiotu
połączony jest z praktyczną lekcją fizyki.
Historia Automateusza to przede wszystkim przypowieść o tym, że szanse
jak jeden na milion dość często się spełniają, a wiara w niemożliwe ma sens.
Spektakl dla widzów od lat 7.

Reżyseria: Michał Derlatka
Scenografia i lalki: Michał Dracz
Udźwiękowienie: Joanna Sówka-Sowińska
Występują: Joanna Kowalska,
Georgi Angiełow, Paweł Jaroszewicz

Elektroprzyjaciel

WARSZTATY PLASTYCZNE DLA WYNALAZCÓW
„Elektroprzyjaciel” to warsztaty, podczas których nauczymy się wyrażać
swoje potrzeby dotyczące przyjaźni jednocześnie wykorzystując ideę
upcyklingu. Wspólnie stworzymy robotyczną postać budując ją z niepozornych
przedmiotów wykorzystanych wtórnie. Warsztaty mogą być inspiracją
do wspólnych podróży do świata wyobraźni, których kapitanem jest młody
wynalazca. UWAGA: Warsztaty wymagają nadzoru bądź pomocy osoby
dorosłej ze względu na potrzebę użycia kleju na gorąco i nożyka.
PROPOZYCJA PRZEBIEGU DLA GRUPY SZKOLNEJ W KLASIE:
Uczniowie przynoszą z domu elementy (śmieci) do stworzenia Elektroprzyjaciela oraz wymyślają cechy, jakie powinien mieć przyjaciel. Cała grupa tworzy
jedną postać - Elektroprzyjaciela, który ma różne funkcje (nadane przez dzieci).
Nauczyciel/nauczycielka pomaga sklejać go według pomysłu dzieci.

Koncepcja i prowadzenie warsztatu:
Karolina Witowska-Ćirlić, artystka, pedagożka, graficzka Teatru Guliwer.

fot. Bartek Warzecha

