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„Brzydkie kacz¹tko” – opowieœæ 
o odmiennoœci w nowoczesnej formie 
inspirowanej chiñskim teatrem cieni

„Kiedy kultura zbyt œciœle definiuje, co ma stanowiæ o powodzeniu lub po¿¹danej 
doskona³oœci w jakiejkolwiek sferze – czy chodzi o wygl¹d, wzrost, si³ê, maniery, 
zdolnoœci, gospodarnoœæ, bycie mêskim, bycie kobiec¹, bycie dobrym dzieckiem, 
dobre wychowanie czy przekonania religijne – wówczas w psychikê wszystkich 
cz³onków spo³eczeñstwa zostaje wszczepiony wynikaj¹cy z tego przymus, by 
oceniaæ siebie wedle narzuconych kryteriów.”
Clarissa Pincola Estes „Biegn¹ca z wilkami”

„Niewa¿ne, ¿e urodzi³em siê na kaczym podwórku, wa¿ne, ¿e wyklu³em siê z ³abê-
dziego jajka.” 
H. Ch. Andersen

Problem odmieñców jest jednym z najstarszych i najczêstszych motywów w mi-
tach, baœniach i bajkach na ca³ym œwiecie. Temat odmiennoœci, niedopasowania, 
poszukiwania to¿samoœci, a jednoczeœnie miejsca przynale¿noœci to temat uniwer-
salny, powtarzaj¹cy siê w nieskoñczonej liczbie wariacji w literaturze, teatrze, kinie. 
„Brzydkie kacz¹tko” Hansa Christiana Andersena jest jedn¹ z najbardziej znanych 
i popularnych interpretacji tego tematu. Prosta historia kacz¹tka, które okazuje siê 
³abêdziem zawiera wiele tropów odnosz¹cych siê do g³êbokich psychologicznych 
i socjologicznych treœci. 

Hans Christian Andersen – wywodz¹cy siê z biednego domu, zaniedbywany przez 
rodziców, pozbawiony dostêpu do odpowiedniej edukacji – przez ca³e ¿ycie zmaga³ 
siê z poczuciem nieprzystosowania, kompleksami, ró¿nymi formami odrzucenia. 
Nic dziwnego, ¿e postaci osieroconych, porzuconych, zaniedbywanych dzieci s¹ tak 
czêstym motywem w jego twórczoœci, pocz¹wszy od baœni przez powieœci po sztuki 
teatralne. Jednak równie¿ Andersen jest znakomitym przyk³adem, ¿e mimo trud-
nych pocz¹tków mo¿na odnaleŸæ swoje miejsce w œwiecie i duchow¹ rodzinê, która 
umo¿liwi rozwój i zrealizowanie swojego potencja³u. 

Przedstawienie ma przypomnieæ przede wszystkim, ¿e inne nie znaczy brzydkie. 
W czasach globalizacji spotkania z innym s¹ nieuniknione. W naszej opowieœci 
odmiennoœæ kacz¹tka wywo³uje ró¿ne reakcje: z³oœliwoœæ i odrzucenie, ale te¿ 
obojêtnoœæ i fa³szyw¹ dobroczynnoœæ rzucaj¹c¹ och³apy, ¿eby uspokoiæ sumienie. 
Has³o „brzydkie kacz¹tko” nie bez powodu tak rozgoœci³o siê w naszym jêzyku 
i sposobie myœlenia. Treœci, które wywo³uje s¹ dziœ równie aktualne, jak w czasach, 
kiedy Andersen walczy³, ¿eby na kaczym podwórku zaakceptowali to, ¿e jest 
³abêdziem. 



Eksperymentalna forma przedstawienia nawi¹zuj¹ca do chiñskiego teatru cieni ma 
zapoznaæ dzieci z nowoczesnym, a jednoczeœnie bardzo intuicyjnym myœleniem o 
formie teatralnej. Tworzenie spektaklu w warstwie wizualnej i dŸwiêkowej odbywa 
siê na oczach widza. Wykorzystane s¹ rzutniki pisma, sprzêt, który mo¿na znaleŸæ 
w ka¿dej szkole, a który stwarza mo¿liwoœci poszerzenia klasycznej formy teatru 
cieni o zastosowanie nietypowych dla niego elementów, jak woda, ziarna, barwniki 
czy piasek. Codzienne sk³adniki naszej rzeczywistoœci w spotkaniu z technologi¹ 
zastosowan¹ w przedstawieniu zaskakuj¹, nabieraj¹ ciekawej wartoœci estetycznej. 
Ta forma wymaga od aktorów stworzenia i opanowania nowych technik animacji 
oraz ogromnego skupienia i precyzji ze wzglêdu na ma³e wymiary scenografii i re-
kwizytów. 
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O twórcach spektaklu

Romuald Wicza-Pokojski
Re¿yser, dramaturg, od listopada 2011 roku dyrektor naczelny i artystyczny Teatru 
Miniatura. Absolwent Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie na 
Wydziale Wiedzy o Teatrze. W 1991 roku za³o¿y³ autorski Teatr Wiczy, z którym 
zrealizowa³ ponad 20 spektakli, zarówno scenicznych, jak i plenerowych. W latach 
1994–1997 pracowa³ w Instytucie Teatru Narodowego i Teatrze Narodowym, gdzie 
wspó³tworzy³ pierwsz¹ impresaryjn¹ scenê teatraln¹ w Polsce – Teatr Ma³y. 
W latach 2006–2009 prowadzi³ zajêcia na Uniwersytecie Miko³aja Kopernika 
w Toruniu. Zaanga¿owany w dzia³alnoœæ kulturaln¹ i teatraln¹: pomys³odawca 
i dyrektor Miêdzynarodowego Festiwalu Bulwar Sztuki (2003–2006), kierownik 
spo³ecznego domu kultury Centrum Wolnego Czasu Wicza (2004–2009). Realizator 
projektów artystyczno-spo³ecznych adresowanych do osób bezdomnych, œrodo-
wisk defaworyzowanych spo³ecznie, emigrantów. W latach 2008–2011 dyrektor 
programowy Biura Gdañsk 2016, wspó³autor strategii kulturalnej „Wolnoœæ kultury. 
Kultura Wolnoœci”.

Jako re¿yser i dramaturg wspó³pracowa³ z teatrami: Baj Pomorski w Toruniu, 
Olsztyñski Teatr Lalek, Teatr Wybrze¿e w Gdañsku. Jego spektakle by³y prezento-
wane m.in. w Armenii, Czechach, Chorwacji, Danii, Grecji, Hiszpanii, Iranie, Irlandii, 
Niemczech, na Litwie, S³owacji, w Szwecji, USA, Wielkiej Brytanii, we W³oszech, 
na Bia³orusi, w Japonii. Laureat wielu nagród indywidualnych i zbiorowych, m.in.
za innowacyjnoœæ w sztuce lalkarskiej za spektakl „Dietrich. Broken nails” podczas 
World Festival of Puppet Arts w Pradze w 2009 roku. W 2007 roku otrzyma³ medal 
„Zas³u¿ony dla Kultury Polskiej”. W Miniaturze zrealizowa³ spektakl „Baltic. Pies na 
krze”, który mia³ premierê w grudniu 2012 roku. 

Agnieszka Kochanowska
Absolwentka teatrologii Uniwersytetu Jagielloñskiego, uczestniczka Forum Drama-
turgicznego przy Instytucie Teatralnym i Instytucie Adama Mickiewicza, organiza-
torka warsztatów dramaturgicznych z Szymonem Wróblewskim i Paw³em Demir-
skim w Sopockiej Scenie Off de BICZ, autorka scenariuszy do spektakli teatrów 
niezale¿nych (m.in. „Letnie ma³¿eñstwo” Teatru Kreatury, nagroda „szczebel do 
kariery” na 37. Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Jednego Aktora). Recenzentka 
teatralna dwutygodnik.com, czasopisma internetowego Narodowego Instytutu 
Audiowizualnego. 



Monika i Adam Œwier¿ewscy | BOBOM.pl
Projekt BOBOM.pl (autorskie malarskie naklejki œcienne) tworz¹ 
wspólnie Monika i Adam Œwier¿ewscy – projektanci po Akademii 
Sztuk Piêknych w Gdañsku. Projektowanie naklejek do pokoi 
dzieciêcych jest wynikiem aktywnego dzia³ania w bran¿y wnêtrzar-
skiej {monu.pl} i graficznej {swierszcze.com} oraz obserwacji rynku 
i materia³ów dostêpnych dla osób poszukuj¹cych ciekawych roz-
wi¹zañ dla dzieci.

Pisz¹ o sobie: „Rozumiemy, jak wielkie znaczenie dla rozwoju 
dziecka ma jego najbli¿sze otoczenie, kochane osoby i przyjazny 
œwiat. Wierzymy g³êboko, ¿e BOBOMY przybli¿¹ naszym Skarbom 
cudownoœæ kszta³tów i kolorów, swobodê i radoœæ tworzenia, 
ró¿norodnoœæ cudaków wokó³ nas... Postawiliœmy na swoje 
umiejêtnoœci i wyczucie formy, koloru, popatrzyliœmy, co poci¹ga 
dzieci najmocniej, na co ¿ywo reaguj¹, jakich bodŸców szukaj¹. I co 
pozwoli im rozwin¹æ w sobie kreatywne instynkty. Naturalna kreska 
pokazuj¹ca w prosty sposób ca³y charakter zwierza i towarzysz¹ca 
jej feeria barw pozwoli³y pokazaæ BOBOMA dok³adnie takim, jakim 
jest. Pokochaliœmy je ju¿ na etapie mglistej wizji, a ich materialna 
forma da³a nam wielk¹ frajdê. Proponujemy Wam autorskie proje-
kty, rêczny rysunek, subiektywny pomys³ na widzenie œwiata. Dzieli-
my siê z Wami naszym pomys³em na oswajanie przestrzeni, na 
czerpanie energii z tego, co przyjazne i kolorowe. I wierzymy, ¿e taki 
œwiat od ma³ego zostanie te¿ w du¿ym:)”.



Rafa³ K³oczko
Dyrygent, kompozytor i teoretyk muzyki. Autor muzyki solowej, kameralnej, 
wokalno-instrumentalnej, jak i teatralnej, wykonywanej w ca³ej Polsce, zdobywca 
wielu nagród w ogólnopolskich konkursach kompozytorskich. Jako dyrygent 
pracowa³ z dyrygentami w Polsce i za granic¹ m.in. z Marco Guidarinim (W³ochy), 
Colinem Mettersem (Anglia), Rubenem Silv¹, czy Wojciechem Michniewskim. 
W roku 2011 zosta³ zaproszony do Opery Narodowej w Warszawie na Europejsk¹ 
Konferencjê Operow¹ ENOA, w ramach której jako jeden z trzech m³odych polskich 
dyrygentów przygotowa³ operê „Mr Emmet takes a walk” Petera Maxwella 
Daviesa. Zorganizowa³ szereg koncertów kameralnych i symfonicznych, a tak¿e 
przedstawieñ operowych. Za najwa¿niejsze nale¿y uznaæ poprowadzenie w Operze 
Ba³tyckiej w czerwcu 2012 opery „Le villi” Giacomo Pucciniego oraz w maju 2013 
roku dwóch jednoaktowych oper „Weksel ma³¿eñski” Gioachino Rossiniego 
i „Gianni Schicchi” Giacomo Pucciniego. Od roku 2012 wspó³pracuje z Wydzia³em 
Wokalno-Aktorskim na Akademii Muzycznej w Gdañsku, prowadz¹c zajêcia 
z zespo³ów operowych i musicalowych. W styczniu 2013 roku pracowa³ jako 
asystent Micha³a Klauzy przy premierze oper „Gracze” Dymitra Szostakowicza 
i „Skrzypce Rotszylda” Beniamina Fleischmanna.

Za ca³okszta³t osi¹gniêæ by³ nominowany do Nagrody Prezydenta Gdañska dla 
M³odych Twórców (2011) i otrzyma³ presti¿owy tytu³ Najlepszego Studenta 
Trójmiasta 2011 przyznawany przez Stowarzyszenie Czerwonej Ró¿y. W lipcu 2012 
roku zosta³ Najlepszym Studentem RP w konkursie Studencki Nobel w kategorii 
Sztuka. Zosta³ równie¿ laureatem programu Instytutu Muzyki i Tañca „dyrygent 
rezydent”, jako zaproszony do wspó³pracy przez Toruñsk¹ Orkiestrê Symfoniczn¹. 

Henryk Zastró¿ny
Jeden z najlepszych w Polsce i na œwiecie imitatorów dŸwiêku, jako wieloletni 
pracownik Wytwórni Filmów Fabularnych w £odzi i we wspó³pracy z innymi 
wytwórniami imitowa³ lub synchronizowa³ dŸwiêk do setek polskich filmów, m.in. 
do „Kingsize” (1987), „Rozmowy z cz³owiekiem z szafy” (1993), „Kilera” (1997), 
„Du¿ego zwierzêcia” (2000), „Katynia” (2007), a ostatnio m.in. „Magicznego 
drzewa” (2008), „Rewersu” (2009) i „Pok³osia” (2012).

Ekipa bior¹ca udzia³ w tworzeniu 
„Brzydkiego kacz¹tka”. Od lewej: 
Maciej Motowid³o (oœwietlenie), 
Tomasz Okêcki (inspicjent), Hen-
ryk Zastró¿ny (opracowanie 
dŸwiêku), Jakub Zalewski, Magda-
lena ¯uliñska, Wioleta Karpowicz, 
Hanna Miœkiewicz (aktorzy), Ro-
muald Wicza-Pokojski (re¿yser), 
Sebastian ¯bikowski (wykonawca 
lalek), Jolanta Darewicz (aktorka), 
Adrian Amrugiewicz (dŸwiêk), 
Ludmi³a Sirowajska (harfa), Edyta 
Janusz-Ehrlich, Jakub Ehrlich 
(aktorzy), Agnieszka Kochano-
wska (wspó³autorka scenariusza)



Recenzje

Opowieœæ o podwórkowym odmieñcu, który wyrusza w podró¿, by odnaleŸæ swoje 
miejsce w œwiecie, rozgrywa siê na du¿ym ekranie rozwieszonym na œrodku sceny. 
Kolejne przygody kacz¹tka animowane s¹ przez aktorów siedz¹cych na scenie 
i ubranych w jednakowe, granatowe uniformy. Obrazy, które tworz¹ - klatka po 
klatce, jak w prawdziwym filmie - nie przypominaj¹ jednak wspó³czesnych 
telewizyjnych bajek. Bli¿ej im do chiñskiego „teatru cieni”. Tocz¹ siê niespiesznie, 
operuj¹ symbolik¹, zaskakuj¹ pomys³ami - a to kacz¹tko przysypywane jest 
prawdziwymi ziarnami przez z³oœliwego indora, a to na ekranie pojawia siê nocny 
krajobraz rysowany „na ¿ywo” przez aktora.

(...) Gdyby „Brzydkie kacz¹tko” zosta³o tylko animowanym na scenie filmem, nie-
wiele wspólnego mia³oby z teatraln¹ inscenizacj¹. Gdy oderwiemy jednak wzrok 
od ekranu, na scenie obserwowaæ mo¿emy fascynuj¹c¹ teatraln¹ kuchniê. Widzi-
my aktorów, którzy jednoczeœnie animuj¹ miniaturowe postacie, opowiadaj¹ 
(i momentami rozgrywaj¹ miêdzy sob¹) ich przygody, naœladuj¹ ró¿ne dŸwiêki - od 
warkotu traktora po wiatr i burzê.

Po raz kolejny gdañski Teatr Miniatura zaskoczy³ mnie odwag¹. Odwag¹ w podej-
mowaniu wyzwañ, odwag¹ w traktowaniu m³odego widza z szacunkiem i odpowie-
dzialnoœci¹, odwag¹ w pe³nieniu swojej edukacyjnej i kulturotwórczej misji (w koñ-
cu to MIEJSKI Teatr Miniatura). W tym spektaklu nie tylko nie ma kompromisów, 
ale przede wszystkim jest pomys³. I nie jest to tylko zabieg formalny. Bo jak lepiej 
opowiedzieæ o odmiennoœci i akceptacji, ni¿ tworz¹c coœ wyj¹tkowego, niebanal-
nego i wymagaj¹cego. Tak jak prawdziwe piêkno jest nieoczywiste i niepowierz-
chowne, tak „Brzydkie kacz¹tko" na deskach Teatru Miniatura to pozornie prosta 
i skromna inscenizacja, która zabiera dzieci w fascynuj¹cy i bardzo g³êboki wymiar 
teatralnej rzeczywistoœci, pozwala im obcowaæ z teatralnym warsztatem i doœwia-
dczaæ ¿ywego jêzyka teatru.

Dorota Karaœ, „Gazeta Wyborcza”

Urszula Morga, qlturka.pl 







zdjêcia: Piotr Pêdziszewski



Miejski Teatr Miniatura w Gdañsku

Miejski Teatr MINIATURA to jeden z najstarszych teatrów w Polsce – od pocz¹tków 
jego dzia³alnoœci na Wybrze¿u minê³o ponad 65 lat! Realizuje repertuar dla ca³ej 
rodziny na wysokim poziomie artystycznym, anga¿uj¹c utalentowanych twórców 
z Pomorza i ca³ego kraju. Co roku wystawia oko³o 290 spektakli, które ogl¹da ponad 
60 tysiêcy widzów. Powstaj¹ tu przedstawienia zarówno na podstawie klasyki, jak 
i wspó³czesnej literatury dzieciêcej i m³odzie¿owej dla widzów ju¿ od 1 roku ¿ycia. 

Miniatura podejmuje tak¿e dzia³ania nietypowe, jak np. produkcja detektywistycz-
nego serialu teatralnego oraz dzia³ania maj¹ce na celu wyjœcie w przestrzeñ publicz-
n¹ miasta, m.in. spektakle plenerowe. Repertuar teatru dope³niaj¹ liczne wydarzenia 
towarzysz¹ce premierom oraz powstaj¹ce we wspó³pracy z innymi instytucjami kul-
tury, wydawnictwami i organizacjami pozarz¹dowymi. S¹ to m.in. warsztaty rodzin-
ne, spotkania otwarte, panele i debaty, kiermasze z ksi¹¿kami, festiwale lub przeg-
l¹dy.

Dariusz Panas



Kontakt 

Miejski Teatr Miniatura
ul. Grunwaldzka 16 
81-236 Gdañsk 
+48 58 341 94 83 

Magdalena Zabùotna 
+48 885 780 204 
magdalena.zablotna@teatrminiatura.pl

Emilia Orzechowska
+48 885 790 623
emilia.orzechowska@teatrminiatura.pl

Miros³aw Baran
miroslaw.baran@teatrminiatura.pl

www.teatrminiatura.pl
www.facebook.com/teatrminiatura
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