PARAWAN
PARAWAN to rodzaj zasłony albo przenośnej ścianki. Może się
składać z jednego lub kilku elementów. Parawan pochodzi z Chin,
jest też bardzo popularny w Japonii. W Europie spotykamy parawany
w domach, gabinetach lekarskich lub szpitalach. Używane są
zwykle do dzielenia pomieszczeń lub zasłaniania ich części.
PARAWAN TEATRALNY był kiedyś jednym z najważniejszych
elementów scenografii na scenie lalkowej. Wykorzystywano go
zazwyczaj, by zasłonić aktorów animujących kukły lub pacynki.
Gra za parawanem nie była prosta: wymagała silnych rąk i dobrej
kondycji. Gdy parawan był wysoki, zdarzało się, że niscy aktorzy
musieli zakładać do pracy buty na specjalnych koturnach.
We współczesnym teatrze lalek spektakle parawanowe gra się
coraz rzadziej, choć niewykluczone, że kiedyś wrócą do łask.
Bo nic tak jak parawan nie potrafi zasłaniać, ukrywać, chować,
dodawać tajemnicy. A przecież bez tajemnicy nie ma teatru.

❶

W teatrze bardzo często coś zasłaniamy i odsłaniamy. Dzięki temu udaje
nam się „zaczarować” widzów i przekonać ich, że wszystko, co dzieje
się na scenie, dzieje się naprawdę. Służą do tego – poza parawanem –
różne przedmioty i środki sceniczne. Najważniejsze z nich to:

KURTYNA

CIEMNOŚĆ

DYM

MASKA

❸

Czasami każdy z nas ma ochotę schować się tak, żeby nikt go nie znalazł. Wymyślcie
zaklęcie, które uczyni Was niewidzialnymi. Poproście domowników, by czasem
pozwolili Wam z niego korzystać. Ustalcie też koniecznie antyzaklęcie, którym
będą mogli Was odczarować, żebyście nie pozostali niewidoczni na zawsze!

ZAKLĘCIE:

KOSTIUM
KULISY

ZASTAWKA

ZAPADNIA

ANTYZAKLĘCIE:

Zaznaczcie te, które znacie. Czy widzieliście je kiedyś w teatrze? Do czego służą?
Jeśli nie zaznaczyliście wszystkich słów, zapytajcie o ich znaczenie opiekunów.

❷

Parawan zasłania to, co kryje się za nim, ale jednocześnie sprawia,
że wszystko, co ponad nim, staje się bardziej widoczne. Chcecie sprawdzić?

❹

Z pewnością często bawicie się w chowanego w domu lub na
dworze. Poniżej zróbcie listę swoich ulubionych kryjówek:

W DOMU:

zagnij

NA DWORZE:

wytnij
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❺

Parawan możecie zrobić w domu bez problemu przy pomocy kija (np. od mopa) albo
sznurka i jednobarwnego prześcieradła – w sposób przedstawiony na rysunku. ➛
Co dzieje się za naszym parawanem? Zajrzyjmy za niego!
Dorysujcie brakujące elementy tak, jakbyśmy patrzyli na parawan od drugiej
strony – czyli od KULIS.
KULISY to w teatrze tył i boki sceny, zazwyczaj zasłonięte kotarami.
W kulisach mieszczą się nieużywane akurat dekoracje, stoją w nich
też aktorzy, czekający na wyjście na scenę

❻

Zapiszcie swój sekret – taki, o którym nikt poza Wami nie wie. Zagnijcie róg tak,
żeby ukryć tajemnicę przed światem. Jeśli chcecie, możecie też ukryć w środku
żart (na przykład śmieszny lub straszny rysunek). Umieśćcie na wierzchu
symbol lub napis odstraszający lub zachęcający do zajrzenia do środka.
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