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Spektakl dla dzieci w wieku od 1 do 4 lat

Wysoko nad nami, tam gdzie migocz¹ gwiazdy, kryje siê wiele tajemnic. Jest 
mo¿liwoœæ nieskoñczonej iloœci œwiatów zupe³nie ró¿nych od naszego. Punktem 
wyjœcia do spektaklu „Tam i tu” jest opowieœæ o miejscu, w którym istniej¹ tylko 
proste linie, a do którego nagle z Kosmosu przybywa kula. Wybierzcie siê z na-
mi w podró¿ pe³n¹ niezwyk³ych obrazów i dŸwiêków. Zobaczcie, co siê stanie, 
kiedy Proste spotkaj¹ Kulê. Zapraszamy na historiê o wielkiej têsknocie i piêknej 
przyjaŸni dwóch œwiatów.

Spektakl przeznaczony jest dla dzieci od roku do 4 lat. Dzieci ogl¹daj¹ go, 
siedz¹c na miêkkich poduszkach wraz z rodzicami. To teatr tworzony z myœl¹ 
o najm³odszych widzach, otwarty na ich reakcje i zapraszaj¹cy do odkrywania 
swoich tajemnic. To teatr, w którym aktorzy zmieniaj¹ siê w przewodników, 
a widzowie w odkrywców. „Tam i tu” jest spektaklem-zaproszeniem. Zaprosze-
niem do wspólnej podro¿y po œwiecie prostych i krzywych, a tak¿e po œwiecie 
teatru.

Przedstawienie nawi¹zuje do teatru tañca, a choreografi¹ ca³oœci zajê³a siê 
jedna z najbardziej utalentowanych trójmiejskich tancerek Ula Zerek, stale 
wspó³pracuj¹ca z teatrem Dada von Bzdülöw. 



O twórcach spektaklu

Ula Zerek | choreografia
W 2011 roku za³o¿y³a kolektyw Polka dot, w którym taniec przenika siê z innymi 
formami. Zapraszaj¹c do wspó³pracy ró¿nych artystów, muzyków, aktorów, 
artystów sztuk wizualnych zrealizowa³a do tej pory trzy autorskie spektakle: 
„Humuli Lupuli” (2009), „Memo” (2011) i „Istota” (2012). Od 2004 roku 
wspó³pracuje z teatrem Dada von Bzdulow z Gdañska, z którym wspólnie 
zrealizowa³a spektakle: „Odys-seas” (2004), „Eden” (2006), „Barricade of Love” 
(2008), „Czerwona Trawa” (2009), „FRUU” (2011), „Celebration” (2012), 
„Enclave 4/7” (2013). Rezydentka programu Mica Moca/Uferstudios w Berlinie 
zorganizowanego z Instytutem Muzyki i Tañca (2013). Stypendystka Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2012). Podwójna laureatka nagrody 
Sztorm Roku 2009 przyznawanej przez trójmiejsk¹ redakcjê „Gazety Wybor-
czej”. Pracuje na granicy form tañca, teatru i performensu.

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-spo³ecz-
nych adresowanych do osób bezdomnych, œrodowisk 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 
prezentowane 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” oraz 
„Brzydkie kacz¹tko”. 



Pawe³ Zakrocki | muzyka
Muzyk, improwizator, kompozytor, artysta dŸwiêkowy (ur. 1974 r. w Warsza-
wie). Obecnie gra w duecie SzaZa na skrzypcach, oscylatorze i elektrycznej 
mbirze, zmienia melodyjki w starych pozytywkach i wspó³tworzy dwa 
wyj¹tkowe projekty w³asnego pomys³u: Gabinet Masa¿u Ucha Wewnêtrznego 
i Kino DŸwiêku.

Zakrocki zajmuje siê muzyk¹ kameraln¹, elektroakustyczn¹ i szeroko pojêtym 
s³uchowiskiem. Opublikowa³ 12 albumów p³ytowych, w tym dwa solowe. Jest 
autorem muzyki do spektakli m.in. P. Cieplaka, K. Globisza, P. Miœkiewicza, O. 
Spisaka, I. Gorzkowskiego i filmów m.in. M. Pieprzycy, K. Kozyry, jak równie¿ 
wielu filmów dokumentalnych, krótkometra¿owych i niemych. Wœród tych 
ostatnich znalaz³y siê etiudy studenckie Romana Polañskiego, filmy ekspery-
mentalnie Themersonów i animacje lalkowe W³adys³awa Starewicza. Autorska 
œcie¿ka dŸwiêkowa napisana do obrazów, poza licznymi pokazami w Europie, 
by³a do tej pory prezentowana w Stanach Zjednoczonych, Islandii, Urugwaju, 
Chinach i Japonii.

Patryk Zakrocki prowadzi³ cykl koncertów Galimadjaz, wspó³tworzy³ „Inwazjê 
dŸwiêku” w Zachêcie, prowadzi³ znany ze s³uchowisk Zak³ad Produkcji DŸwiêku. 
Jako improwizator wystêpowa³ z Paw³em Szamburskim, Fredem Frithem, 
Kazuhis¹ Uchihashim, Tetuzi Akiyam¹, Norbertem Kubaczem, Raphaelem 
Roginskim, Micha³em Górczyñskim, Noelem Ackchote, Paulem Brody, Alanem 
Bernem, Maciem Morettim, Hubertem Zemlerem, Michaelem Zerangiem 
i wieloma innymi wybitnymi muzykami.

Katarzyna Wo³owska | scenografia
Urodzona w Gdañsku w 1981 roku. Studiowa³a historiê sztuki na Uniwersytecie 
i Wzornictwo Przemys³owe na Akademii Sztuk Piêknych w Gdañsku. Od 2009 
magister sztuki. Przez 5 lat pracowa³a jako projektant i grafik w trójmiejskich 
firmach odzie¿owych. Od 2012 roku prowadzi w³asn¹ dzia³alnoœæ projektow¹. 
W³aœcicielka marek Pan Pepe i Mali Workshop, skierowanych do najm³odszego 
odbiorcy. Wspó³organizatorka Dzieciosfery: cyklicznej imprezy dla dzieci 
promuj¹cej polski design.

Barbara Ma³ecka | konsultacje merytoryczne
Ekspertka ds. edukacji kulturalnej oraz teatru dla najnaj-m³odszych, teatrolog, 
producentka wydarzeñ artystycznych. Absolwentka Wiedzy o Teatrze na Uni-
wersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2009 roku wspó³pracuje 
z Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu – jest kuratorem projektu Sztuka Szuka 
Malucha (jedyny w Polsce miêdzynarodowy festiwal sztuki dla najnajm³od-
szych) oraz wspó³tworzy program Biennale Sztuki dla Dziecka. Konsultantka ds. 
edukacji i specjalistka ds. impresariatu w Miejskim Teatrze Miniatura. 
Wspó³pracowa³a z wieloma festiwalami teatralnymi (w Polsce i w Europie). 
Prowadzi liczne warsztaty twórcze dla dzieci. Autorska scenografii do spektakli 
„brzUCHO” Wroc³awskiego Teatru Lalek i „£ódeczka” Teatru im. C. K. Norwida 
w Jeleniej Górze.



Fragmenty recenzji

Za pomoc¹ prostych metod aktorki ubrane w jednakowe szaro-czarne kostiumy, 
Hanna Miœkiewicz i Joanna Tomasik, kreuj¹ now¹ rzeczywistoœæ. Graj¹c figury 
o prostych liniach, poruszaj¹ siê spokojnie, miarowo, przygl¹daj¹c siê publicz-
noœci. Najwiêksze poruszenie wœród maluchów wywo³a³o pojawienie siê dmu-
chanej, przezroczystej Kuli, któr¹ napêdza³a od œrodka si³¹ miêœni Ula Zerek, 
ubrana w zloty kostium. Widzowie przygl¹daj¹ siê jej z najwiêkszym zaintere-
sowaniem, a w pewnym momencie, mog¹c podejœæ do niej, szukaj¹ kontaktu. 
Choreografia do spektaklu, autorstwa tancerki, Uli Zerek, wpisuje siê w rytm 
spokojnej i pogodnej muzyki Patryka Zakrockiego. Idea ruchu scenicznego 
polega na tym, aby jedno cia³o sk³oni³o drugie do ruchu. Aktorki o¿ywiaj¹ bry³y 
i modeluj¹ swoje cia³a, aby przypominaæ poszczególne figury. W zamkniêtym 
œwiecie figur uruchamia to wyobraŸniê dziecka.

Mali widzowie ze swobod¹ mogli eksplorowaæ przestrzeñ sceniczn¹. Podczas 
przedstawienia niejednokrotnie wychodzili poza wyznaczon¹ granicê swojej 
poduszki, mieli te¿ czas, aby u³o¿yæ poduszkê w innym miejscu, aby po niej 
chodziæ i z lepszej perspektywy obserwowaæ dzia³ania aktorskie. Na sam koniec 
artyœci z zaanga¿owaniem w³¹czaj¹ siê do zabawy z dzieæmi.
Magdalena Chalimoniuk, „Teatralia”

Bardzo ciekawie wygl¹da choreografia i ruch sceniczny, przygotowany przez 
autorkê koncepcji spektaklu - trójmiejsk¹ tancerkê Ulê Zerek. Zw³aszcza sama 
tancerka (wystêpuj¹ca w roli kuli) robi wra¿enie na dzieciach, pojawiaj¹c siê 
w spektaklu w wielkiej wype³nionej powietrzem kuli, nastêpnie w intryguj¹cy 
sposób z niej wychodz¹c (to najlepszy moment przedstawienia). Pozytywnym 
dodatkiem jest muzyka Patryka Zakrockiego (z duetu SzaZa) - weso³a, pogodna, 
nie dominuj¹ca nad wydarzeniami na scenie, ale ¿ywa i pe³na nietypowych 
dŸwiêków.
£ukasz Rudziñski, trojmiasto.pl
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