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„Siedmiu krasnoludków” 
– wspó³czesna interpretacja znanej 
historii

„Siedmiu krasnoludków” zrealizowa³ duet, który w Miniaturze przygotowa³ ju¿ 
bardzo dobrze przyjêtego „Fahrenheita”: Micha³ Derlatka (re¿yser) i Micha³ 
Dracz (scenograf). Widowisko czerpie z bogactwa teatru lalkowego, wykorzy-
stuj¹c miêdzy innymi kuk³y, tamareski i wielkoformatowe lalki planszetowe. 
Wspó³czesn¹ adaptacjê baœni braci Grimm napisa³a Agnieszka Kochanowska, 
która wspó³pracowa³a z Miniatur¹ jako autorka przy „Brzydkim kacz¹tku”. Jest 
to opowieœæ o zwodniczej naturze luster, ale przede wszystkim o tym, ¿e warto 
walczyæ o to, co jest dla nas wa¿ne – najlepiej z grup¹ przyjació³.

– Króla nigdzie nie ma, a Królowa wprowadza zmiany, które mieszkañcom króle-
stwa coraz mniej siê podobaj¹. Kiedy walce wje¿d¿aj¹ do lasu, krasnoludki po-
stanawiaj¹ coœ zrobiæ, ¿eby ich dom nie uleg³ zniszczeniu – mówi autorka 
scenariusza.

– Historia krasnoludków to œwietny materia³ na spektakl teatru lalek – dodaje 
re¿yser. – Zabawa skal¹ i zestawienia bohaterów ró¿nej wielkoœci bardzo pobu-
dzaj¹ plastyczn¹ i lalkow¹ wyobraŸniê. Krasnoludek-aktor mo¿e na przyk³ad 
spotkaæ wielk¹ nogê, formê reprezentuj¹c¹ Œnie¿kê. Krasnoludki-kuk³y mo¿na 
wykorzystaæ do stworzenia wra¿enia dalekiej perspektywy, podczas gdy krasno-
ludki-aktorzy reprezentowaæ mog¹ te same postacie na pierwszym planie.

Muzykê do spektaklu przygotowuje Sówka Sowiñska, trójmiejska djka i anima-
torka kultury, wraz z muzykami z gorzowskiego zespo³u ¯ó³te Kalendarze – 
Maurycym Kiebzakiem-Górskim i Wojciechem Bro¿kiem.



Fragmenty recenzji

Alternatywn¹ wersjê losów Œnie¿ki na scenie Miniatury re¿yser Micha³ Derlatka 
i scenograf Micha³ Dracz opowiadaj¹ z wyj¹tkow¹ teatraln¹ wyobraŸni¹. Kra-
snoludki pojawiaj¹ siê na scenie w trzech postaciach - jako aktorzy, niewielkie 
kukie³ki (wtedy, gdy ogl¹damy bohaterów na dalekim planie) oraz lalki tama-
reski - animowane postacie, którym twarzy u¿yczaj¹ aktorzy. Te zmiany formy 
i wielkoœci postaci maj¹ swoje sceniczne uzasadnienie i œwietnie wydobywaj¹ 
sytuacyjny komizm sztuki: gdy ma³e skrzaty spotykaj¹ Œnie¿kê, postaæ tê 
odgrywa niekiedy ogromny pantofelek lub olbrzymia twarz królewny, z której na 
scenê tocz¹ siê ³zy wielkoœci pi³ki.
Dorota Karaœ, „Gazeta Wyborcza”

Agnieszce Kochanowskiej oraz re¿yserowi Micha³owi Derlatce zale¿a³o przede 
wszystkim na pokazaniu, jak wa¿na jest wspó³praca w grupie, a tak¿e to, ¿e naj-
wiêksz¹ si³ê ma zró¿nicowana grupa, taka, w której szanuje siê i docenia indywi-
dualnoœæ i odmiennoœæ osobowoœci i talentów. Minimalny, sugerowany wiek 
widza to piêæ lat, na pochwa³ê wiêc zas³uguje fakt, i¿ twórcy potraktowali 
m³odych widzów powa¿nie, pozwalaj¹c im poczuæ takie wspólnotowe emocje, 
pokazuj¹c przy tym, ¿e nawet krasnoludek chojrak, „sam, najsamniejszy sam”, 
dobrze zrobi³, daj¹c siê namówiæ do dzia³ania w grupie. 
Ma³gorzata Bierejszyk, „Gazeta Œwiêtojañska”

Wartki, bardzo ciekawy spektakl Micha³a Derlatki zaskakuje ró¿norodnoœci¹ 
pomys³ów, zarówno scenariuszowych, jak i inscenizacyjnych. Sceny bardzo 
zabawne, jak transgresje diabe³ka i owcy czy „pisanie” listu, przeplatane s¹ 
fragmentami „z dreszczykiem” (tu wszystkie w³aœciwie sceny z udzia³em 
demonicznego Lustra (Wioleta Karpowicz). Inteligentnie poprowadzona akcja 
umo¿liwia czytanie przedstawienia z kilku ró¿nych perspektyw. Najm³odsze 
dzieci (twórcy polecaj¹ spektakl ju¿ piêciolatkom) zobacz¹ w nim weso³¹, 
dynamiczn¹ historiê grupy przyjació³, którzy dzielnie walcz¹ w obronie swojej 
i innych. Dla starszych dzieci Siedmiu krasnoludków bêdzie opowieœci¹ o akce-
ptacji ró¿norodnoœci, o tym, ¿e porozumienie mo¿e byæ mo¿liwe w ka¿dym 
przypadku, wreszcie – ¿e po prostu warto byæ zawsze sob¹. Towarzysz¹cy 
dzieciom doroœli bêd¹ siê bawiæ równie dobrze. Prze³o¿onym tu na jêzyk 
spektaklu dla dzieci „smaczkom” wspó³czesnoœci towarzyszy wci¹¿ sporo ironii. 
Taœmowa produkcja identycznych blond piêknoœci czy odmieniane w dzisiejszej 
rzeczywistoœci przez wszystkie przypadki s³owo „stylista” (nied³ugo pewnie 
doczekamy siê „stylisty przestrzeni teatralnych”?…) – doros³y widz bêdzie mia³ 
spor¹ frajdê w odczytywaniu poukrywanej miêdzy wierszami narracji.
Anna Jazgarska, teatralny.pl



O artystach

Agnieszka Kochanowska – scenariusz

Absolwentka teatrologii Uniwersytetu Jagielloñskiego, uczestniczka Forum Dra-
maturgicznego przy Instytucie Teatralnym i Instytucie Adama Mickiewicza, 
organizatorka i uczestniczka warsztatów dramaturgicznych z Szymonem Wró-
blewskim i Paw³em Demirskim, autorka scenariuszy do spektakli teatrów nieza-
le¿nych (m.in. „Letnie ma³¿eñstwo” Teatru Kreatury, nagroda „szczebel do 
kariery” na 37. Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Jednego Aktora we Wroc³a-
wiu, I nagroda festiwalu SAM NA SCENIE w S³upsku, „A dzieci nie chcê mieæ” 
Teatru Kreatury, I nagroda na XXXVI OSATJA w Zgorzelcu, „Single story” Teatru 
Poza Tym), wspó³autorka scenariusza spektaklu „Brzydkie kacz¹tko” Miejskiego 
Teatru Miniatura, t³umaczka (m.in. „Bombshells” Joanny Murray-Smith, „B³ê-
kitna planeta” Andriego Sna ra Magnasona, „M¿awka Górna” Salki Gudmunds-
dottir). Recenzentka teatralna dwutygodnik.com, czasopisma internetowego 
Narodowego Instytutu Audiowizualnego.

Micha³ Derlatka – re¿yseria

Re¿yser. Posiada dyplomy Aktorstwa Dramatycznego (Wroc³aw) oraz Re¿yserii 
Dramatu PWST im. L. Solskiego w Krakowie. Specjalizowa³ siê w re¿yserii teatru 
lalek. Jako aktor wystêpowa³ na deskach wroc³awskich teatrów Polskiego i Capi-
tolu, ma za sob¹ dwuletni epizod telewizyjny. Jako re¿yser ma na koncie realiza-
cjê ponad 40 ró¿norodnych projektów teatralnych, od lektur udramatyzo-
wanych poprzez spektakle niezale¿ne i offowe, a koñcz¹c na repertuarowych 
spektaklach, g³ównie m³odego widza, na deskach teatrów w Polsce i za granic¹. 
Wspiera i animuje kulturê g³êboko offow¹: od 2012 roku prowadzi Fundacjê 
Sopot Centralny, gdzie zorganizowa³ ponad 80 wydarzeñ muzycznych, perfor-
matywnych i teatralnych. Jest autorem projektu Lekcje Niegrzecznoœci w Te-
atrze Wybrze¿e, gdzie od ponad roku prezentuje m³odym mieszkañcom Trój-
miasta literaturê niepokorn¹ w dalece uteatralizowanej formie.

Jako re¿yser i asystent re¿ysera wspó³pracowa³ z teatrami: Miniatura i Wybrze¿e 
w Gdañsku, Wroc³awskim Teatrem Lalek, Teatrem im. Bogus³awskiego w Ka-
liszu, Olsztyñskim Teatrem Lalek, TLiA w £om¿y, ZTA w Jeleniej Górze, Teatrem 
PWST we Wroc³awiu, Sopock¹ Scen¹ OffdeBicz i Teatrem na Pla¿y, Fundacj¹ 
Teatru BOTO, Filharmoni¹ Wroc³awsk¹, Festiwalem Literacki Sopot, LEO Festi-
walem Wroc³aw, Muzeum Historii Polski w Warszawie,Teatrem DAMU w Pradze, 
VŠMU w Bratys³awie, Narodowym Teatrem Katalonii w Barcelonie, Teatrem 
Ovidi Montllor w Barcelonie, Teatrem de Ponent w Granollers, Teatrem en 
Crudo w Kordowie i in. Dwukrotny stypendysta miasta Sopotu (stypendium dla 
osób zajmuj¹cych siê dzia³alnoœci¹ kulturaln¹), jego spektakle bra³y udzia³ 
w licznych festiwalach (Rzeszów, Gdañsk, Olecko, Olsztyn i in.) zyskiwa³y uznanie 
widzów i krytyki; niektóre doczeka³y siê ponad 300 wystawieñ.



Micha³ Dracz – scenografia

Scenograf, grafik, absolwent Akademii Sztuk Piêknych we Wroc³awiu w pracow-
ni Eugeniusza Geta Stankiewicza. Jako scenograf debiutowa³ w 2003 r. sztuk¹ 
„Makbet” W. Szekspira w re¿. Wies³awa Hejno, wspó³pracowa³ z Wroc³awskim 
Teatrem Pantomimy projektuj¹c i realizuj¹c dekoracje do spektakli Aleksandra 
Sobiszewskiego, od 2008 roku zwi¹zany z polsk¹ scen¹ lalkow¹ i m³odym 
pokoleniem re¿yserów: Micha³em Derlatk¹, Joann¹ Gerigk, Rados³awem Kasiu-
kiewiczem.

Sówka Sowiñska – muzyka

Z zawodu architektka i fotografka, z zami³owania „poszukiwaczka” i podró¿ni-
czka. Wiceprezes Fundacji Sopot Centralny, poœwiêconej aktywnoœci o chara-
kterze „off” kulturalnym, w ramach której zorganizowa³a w latach 2012-2013 
ponad 80 wydarzeñ kulturalnych, w tym koncerty (m.in. Miko³aja Trzaski, Maz-
zola, Rafaela Rogiñskiego), cykl spotkañ improwizowanych „D.Tonacje”, cykl 
warsztatów muzyki elektronicznej „Modulatory”. Organizatorka i uczestniczka 
licznych inicjatyw pedagogicznych, w tym m.in. warsztatów „17 s³oneczników” 
dla m³odzie¿y z trudnych dzielnic Gdañska, warsztatów architektonicznych 
„Nowe kolory, nowe przestrzenie, nowe znajomoœci” dla dzieci z domu dziecka 
na Oruni, programu edukacji przedszkolnej „Ja to Ja” oraz wielu warsztatów 
kreacyjnych dla dzieci i m³odzie¿y.

Uczestniczka dzia³añ maj¹cych na celu o¿ywianie przestrzeni miejskich i budo-
wanie to¿samoœci lokalnej, m.in. wspó³praca ze Stowarzyszeniem PoCoTo 
w ramach Gdynia Playground (projekt konia na biegunach w skali 1:1 na 
bulwarze nadmorskim w Gdyni), organizacja rynku wymiany „Money free Zone” 
w ramach Sopot Fringe Festiwal czy autorski dokument filmowy „Echo”, 
poœwiêcony wymieraj¹cym zawodom rzemieœlniczym na terenie Sopotu.

Od niedawna projektantka przestrzeni dŸwiêkowych do przedstawieñ teatral-
nych: „Sznycel górski” w re¿yserii Micha³a Derlatki /Teatr Off the Bicz, „Wielkie 
ciasto” w re¿yserii Piotra Srebrowskiego /Teatr Gdynia G³ówna, cykl czytañ 
udramatyzowanych „Lekcje niegrzecznoœci” w re¿yserii Micha³a Derlatki /Teatr 
Wybrze¿e, „Zostanê tutaj ju¿ na zawsze” w re¿yserii Krzysztofa Leona Dziemasz-
kiewicza /Teatr Patrz Mi Na Usta, „Fasolka Polka i Szczypiorek Florek” w re¿yserii 
Beaty Szreder /Teatr na Pla¿y.

¯ó³te Kalendarze

„¯ó³te Kalendarze, czyli nowa nadzieja gitarowej sceny Gorzowa Wielkopol-
skiego. Zespo³em dowodzi Wojciech Bro¿ek, jeden z najbardziej charaktery-
stycznych tekœciarzy i rock’n’rollowych g³osów ziemi lubuskiej wspomagany 
przez by³ych muzyków Kawa³ka Kulki, Karotkê i Jacka, który jest prawdopo-
dobnie najm³odszym perkusist¹, jaki kiedykolwiek zagra³ w Hydrozagadce (gdy 
wystêpowa³ tam z KaQ by³ jeszcze nieletni) oraz Maurycego Kiebzaka-Górskiego 
– nadwarciañskiego szamana instrumentów klawiszowych. Swoj¹ muzykê ̄ ó³te 
okreœlaj¹ jako mieszankê „elektro folk, melancholik punk z elementami grunge-
techno”. Bartosz Chmielewski (Lampa, Machina)



zdjêcia: Piotr Pêdziszewski
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