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„Bajki robotów” 
– elektroanimacja w teatrze lalek

„Bajki robotów” to zbiór historii, które opowiadaj¹ sobie roboty. Z nich dowia-
duj¹ siê o kosmosie i zjawiskach w nim zachodz¹cych, o gwiazdach, planetach 
i czarnych dziurach, ale tak¿e o elektrycerzach, kambuzelach i murkwiach... 
Bohaterami spektaklu s¹ dwaj przyjaciele – roboty Trurl i Klapaucjusz – którzy 
wyruszaj¹ w kosmiczn¹ podró¿. Po drodze spotykaj¹ przedziwne maszyny i je-
szcze dziwniejszych w³adców planet, jak m.in. elektroniczny poeta Elekryba³t 
czy maszyna, która robi wszystko na literê „n”. B³yskotliwe i pe³ne humoru 
opowieœci Lema mimo up³ywu lat znakomicie komentuj¹ nasz¹ wspó³czesnoœæ 
i naturê ludzk¹.

Przygody g³ównych bohaterów opowiadane s¹ za pomoc¹ robotów, obiektów 
kinetycznych i maszyn. Aktorzy stosuj¹ elektroanimacjê oraz graj¹ na tak 
kosmicznym instrumencie jak theremin – jedynym instrumencie, na którym siê 
gra bez dotykania go.

Autorem adaptacji, re¿yserem oraz pomys³odawc¹ plastycznej oprawy 
przedstawienia jest Romuald Wicza-Pokojski, który w Miniaturze zrealizowa³ ju¿ 
bardzo dobrze przyjêty spektakl dokumentalny dla dzieci „Baltic. Pies na krze” 
oraz „Brzydkie kacz¹tko” w technice teatru cieni nagrodzone podczas miêdzy-
narodowego festiwalu Harmony World Puppet Carnival 2014 w Bangkoku. 
Wicza-Pokojski jest dramaturgiem i re¿yserem, który realizowa³ spektakle w te-
atrach: Baj Pomorski w Toruniu, Olsztyñski Teatr Lalek, Teatr Wybrze¿e w Gda-
ñsku, a tak¿e w autorskim, obchodz¹cym w³aœnie 25-lecie Teatrze Wiczy. Ze 
swoimi spektaklami objeŸdzi³ prawie ca³y œwiat, by³ m.in. w USA, Wielkiej 
Brytanii, Niemczech, Japonii, Szwecji, Iranie, Indonezji. Od 2011 roku jest 
dyrektorem naczelnym i artystycznym Miejskiego Teatru Miniatura.

Muzykê do spektaklu stworzy³ kompozytor i producent muzyczny Andrzej 
Smolik, wspó³pracuj¹cy m.in. z Kasi¹ Nosowsk¹, Mari¹ Peszek, Arturem Roj-
kiem, Tomaszem Stañko, a ostatnio z brytyjskim songwritterem Kevem Foxem. 
Muzyka Smolika to po³¹czenie subtelnej elektroniki z bardzo przestrzennymi 
akustycznymi brzmieniami, ¿yw¹ orkiestr¹ smyczkow¹, sekcj¹ dêt¹ i niezwykle 
zaaran¿owanymi melodiami. Smolik produkuje równie¿ muzykê filmow¹ i te-
atraln¹.



Fragmenty recenzji

Ogl¹daj¹c „Bajki robotów” w gdañskiej Miniaturze wkraczamy w œwiat, w któ-
rym dzielni elektrycerze walcz¹ o skarby, awangardowe wiersze pisz¹ mali 
widzowie, cukrowa wata fruwa, po scenie maszeruje œpiewaj¹ce wojsko króla 
Potworyka, krótko mówi¹c - w totalne, teatralne szaleñstwo. Dawno nie by³am 
na spektaklu, podczas którego widzowie z takim zaanga¿owaniem uczestniczy-
liby w akcji i tak ¿ywo j¹ komentowali. (...) Lalka, jak wiadomo, niesie w sobie 
metafizykê i tajemnicê istnienia, co sprawia, ¿e opowiadane historie przenosz¹ 
nas w inny wymiar. W tym spektaklu nie ma ¿adnej dos³ownoœci, jest ¿art, po-
ezja, m¹droœæ.

Najm³odszych widzów najbardziej interesowa³y momenty interakcji i wspó³-
praca z aktorami. Mia³y ich najwiêcej podczas wspólnego tworzenia wiersza 
razem z Elektryba³tem. ¯ywy i aktywny odbiór spektaklu przez ma³ych widzów 
zwi¹zany jest g³ównie z form¹ spektaklu, wieloma ró¿norodnymi, pobudzaj¹-
cymi wyobraŸniê widzów lalkami oraz dzia³aniami aktorów (np. bardzo dobrym 
pomys³em jest produkcja s³ów przez maszynê na literê „n”, gdzie wykorzystano 
maszynê do robienia waty cukrowej i kreatywnoœæ dzieci).

Romuald Wicza-Pokojski zaproponowa³ Lemowski kosmos robotyki o¿ywionej, 
któr¹ natchn¹³ bogactwem form, sprowadzaj¹c interpretacjê do moralnych 
praw i prawd. Œwiat Wiczy nabra³ ludzkiej wsobnoœci, z³aknionej konfrontacji, 
niespodzianek oraz wyj¹tkowoœci. „Bajki robotów” w Teatrze Miniatura to popis 
scenograficznych i scenicznych pomys³ów, czerpi¹cych z praŸród³a niekoñcz¹cej 
siê zabawy.

Gdañski Teatr Miniatura po raz kolejny udowadnia, ¿e do m³odego widza pod-
chodzi bardzo œwiadomie. Ta nie³atwa przecie¿ proza Stanis³awa Lema – w ada-
ptacji i inscenizacji Romualda Wiczy-Pokojskiego staje siê fascynuj¹c¹, m¹dr¹, 
dowcipn¹ i niezwykle anga¿uj¹c¹ przygod¹. (...) „Bajki robotów” to istne inter-
aktywne szaleñstwo! Anga¿uje dzieci do ostatnich rzêdów. Dziêki wspólnemu 
tworzeniu awangardowych wierszy z Elektryba³tem albo wymyœlaniu s³ów wraz 
z maszyn¹ produkuj¹c¹ wyrazy na literê „n” (w tym celu znakomicie wykorzysta-
na maszyna do produkcji waty cukrowej!) dzieci staj¹ siê wspó³twórcami spek-
taklu. Za ka¿dym razem, kiedy mog³yby choæ przez chwilê poczuæ siê zagubione 
wœród nie³atwych wyrazów (elektrycerze, bladawce, murkwie, kambuzele czy 
pæmy), czeka na scenie kolejna niespodzianka.

 

Gra¿yna Antoniewicz, „Dziennik Ba³tycki”
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Katarzyna Wysocka, „Gazeta Œwiêtojañska”
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O artystach

Romuald Wicza-Pokojski – adaptacja, inscenizacja i re¿yseria
Re¿yser, dramaturg, od listopada 2011 roku dyrektor naczelny i artystyczny 
Teatru Miniatura. Absolwent Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w War-
szawie na Wydziale Wiedzy o Teatrze. W 1991 roku za³o¿y³ autorski Teatr Wiczy, 
z którym zrealizowa³ ponad 20 spektakli, zarówno scenicznych, jak i plenero-
wych. W latach 1994–1997 pracowa³ w Instytucie Teatru Narodowego i Teatrze 
Narodowym, gdzie wspó³tworzy³ pierwsz¹ impresaryjn¹ scenê teatraln¹ w Pol-
sce – Teatr Ma³y. W latach 2006–2009 prowadzi³ zajêcia na Uniwersytecie 
Miko³aja Kopernika w Toruniu. Zaanga¿owany w dzia³alnoœæ kulturaln¹ i teatral-
n¹: pomys³odawca i dyrektor Miêdzynarodowego Festiwalu Bulwar Sztuki 
(2003–2006), kierownik spo³ecznego domu kultury Centrum Wolnego Czasu 
Wicza (2004–2009). Realizator projektów artystyczno-spo³ecznych adresowa-
nych do osób bezdomnych, œrodowisk defaworyzowanych spo³ecznie, emigra-
ntów. 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 Miejskim 
Teatrze Miniatura zrealizowa³ bardzo dobrze przyjêty spektakl dokumentalny 
dla dzieci „Baltic. Pies na krze” oraz „Brzydkie kacz¹tko” w technice teatru cieni 
uznane za najlepsze przedstawienie teatru lalkowego sezonu 2013/2014 przez 
Jacka Kopciñskiego, redaktora miesiêcznika „Teatr” oraz nagrodzone podczas 
Harmony World Puppet Carnival 2014 w Bangkoku.

Andrzej Smolik – muzyka
Najbardziej uznany producent muzyczny w Polsce, który oprócz produkcji 
utworów i albumów dla innych artystów (takich jak Kasia Nosowska, Maria 
Peszek, Robert Gawliñski, Krzysztof Krawczyk, Maryla Rodowicz), wydaje swoje 
w³asne autorskie/producenckie p³yty. Albumy sygnowane nazwiskiem Smolik 
ciesz¹ siê wyj¹tkowo przychylnym odbiorem zarówno œród publicznoœci, fanów, 
jak i wœród recenzentów i ca³ej bran¿y muzycznej. Jego muzyka to po³¹czenie 
subtelnej elektroniki z bardzo przestrzennymi akustycznymi brzmieniami, ¿yw¹ 
orkiestr¹ smyczkow¹, sekcj¹ dêt¹ i niezwykle zaaran¿owanymi melodiami. 
Z wielkimi sukcesami produkuje te¿ muzykê do filmów, spektakli teatralnych 
i telewizji.



zdjêcia: Piotr Pêdziszewski
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