„Świat podobny jest do amatorskiego teatru; więc nieprzyzwoicie jest pchać się w nim do ról
pierwszych, a odrzucać podrzędne. Wreszcie, każda rola jest dobra, o ile grać ją z artyzmem
i nie brać zbyt poważnie.”
Bolesław Prus – Lalka
Szkolny Teatr „Szpila”, już po raz kolejny, najlepszym teatrzykiem Małopolski.
22 maja 2017 roku Szkolny Teatr „Szpila” pojechał do Młodzieżowego Domu
Kultury im. A. Bursy w Krakowie, by znów, zmierzyć się z innymi teatrami amatorskimi,
w wyścigu o tytuł Mistrza Teatrów Amatorskich Małopolski na XXV Małopolskich
Spotkaniach Teatrzyków Dziecięcych.
Konkurencja była ogromna, festiwal trwał trzy dni (22 – 25.05) i zgłosiło się do niego
ok. 35 zespołów. Nominacje do nagrody głównej otrzymało 12 grup teatralnych. 07 czerwca
ogłoszony został oficjalny werdykt, mocą którego, Szkolny Teatr „Szpila” otrzymał pierwszą
nagrodę i tym samym stał się najlepszym, amatorskim, teatrzykiem Małopolski w swojej
kategorii wiekowej! Doceniona została nie tylko praca zespołu, ale także indywidualna
kreacja aktorska Hanny Góralskiej, która w spektaklu gra główną rolę – dziewczynki
zmagającej się z ciężką chorobą.
Scenariusz przedstawienia, które zostało zaprezentowane na festiwalu, inspirowany
był opowiadaniem Erica Emmanuela Schmitt’a „Oskar i pani Róża”. Inwencja twórcza
reżyserek, Kamili Chojnackiej i Izabeli Kołodziej, pozwoliła na kanwie gotowej treści
stworzyć zupełnie nowy spektakl, który zatytułowany został „Sztuka znikania”.
Jest to inscenizacja ukazująca wieloaspektowo śmierć i przemijanie. Główna
bohaterka, osadzona w środowisku szpitalnym, walczy ze swoimi myślami, duchami,
które przygotowują ją na płynne przejście "na drugą stronę". Jedynymi rekwizytami są, łóżko
szpitalne, które w całości składa się ze wszystkich aktorów biorących udział w przedstawieniu
i zegar, mający symbolizować upływający czas. Spektakl powstał, by w przystępny
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zapoznać

dzieci

z

tematyką

przemijania.

Przedstawienie,

w swym charakterze, zasadza się na ruchu i plastyce aktora.
To jeszcze nie koniec teatralnych wojaży „Szpili”. 13.06 aktorzy wyjeżdżają do Michałowic
na Festiwal Dziecięcych i Młodzieżowych Teatrów Amatorskich KARUZELA MARZEŃ
2017, tam zmierzą się z 12 zespołami teatralnymi.
Oprac. Kamila Chojnacka

Zdjęcia Katarzyna Schubert

