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„Fahrenheit”
– oryginalne po³¹czenie nauki i sztuki
„Fahrenheit” to sceniczna adaptacja ksiàýki „Ciepùo-zimno. Zagadka Fahrenheita”
Anny Czerwiñskiej-Rydel. Jest to jedna z czæúci Trylogii Gdañskiej, poúwiæconej
sùynnym gdañszczanom. Tom o s³ynnym fizyku, wynalazcy termometra rtæciowego
Danielu Fahrenheicie otrzymaù wyróýnienie w konkursie Ksiàýka Roku 2012 polskiej
sekcji IBBY.
Daniel Fahrenheit na ùoýu úmierci przyzywa do siebie notariusza, by ten spisaù
przewrotne dzieje jego ýycia i rozwiàzaù zagadkæ jego przedwczesnej úmierci. Fahrenheit uwaýa bowiem, ýe nad jego rodzinà wisi fatum, jego samego zaú otruto.
Opowiada fascynujàcà historiæ swojego ýycia, historiæ nieustajàcego dàýenia do
rozwiàzania zagadki ciepùa i zimna. Opowieúci niestety nie udaje mu siæ skoñczyã,
poniewaý umiera. Zainspirowany i zaciekawiony notariusz postanawia kontynuowaã
rekonstrukcjæ losów fizyka i na wùasnà rækæ odkryã przyczynæ jego úmierci.
Inscenizacja jest nowatorskim poùàczeniem teatru i laboratorium badawczego, co
pozwala w wiækszym stopniu rozbudziã wyobraêniæ dzieci i zafascynowaã je
eksperymentami naukowymi. Fahrenheit, opowiadajàc historiæ swojego ýycia,
oýywia przestrzeñ laboratorium, animuje alembiki i fiolki, eksperymentuje. Artyúci
stwarzajà úwiaty, postaci, sytuacje, korzystajàc z takich wùaúnie, najbardziej bliskich
fizykowi Fahrenheitowi materii. Jest to zatem osobliwy teatr lalek, który wyùania siæ
z laboratoryjnych eksperymentów. W roli eksperta w pracach nad spektaklem wzi¹³
udziaù chemik Przemysùaw Mietlarek, który równieý przygotowuje odczynniki do
kaýdej prezentacji spektaklu. Scenograf Michaù Dracz zaprojektowaù oryginalne lalki,
które czæúciowo powstajà w wyniku eksperymentów lub wy³aniaj¹ siê z przedmiotów
i narzêdzi laboratoryjnych.
Waýnym tematem spektaklu jest wartoúã ýycia z pasjà i konsekwencji w dàýeniu do
obranego celu. Fahrenheit staje siæ wzorem bohatera, który pokazuje, ile moýna
osiàgnàã dziæki takiemu podejúciu do ýycia, ale równieý ýe taka postawa wymaga
duýo odwagi, wytrwaùoúci i podjæcia ryzyka.

Przedstawienie stworzy³o mùode pokolenie artystów. Reýyserem spektaklu jest
Michaù Derlatka, pochodzàcy z Trójmiasta aktor i reýyser majàcy na swoim koncie
realizacje spektakli w teatrach lalkowych (m.in. Wrocùawski Teatr Lalek, Kaliski Teatr
im. W. Bogusùawskiego), ale równieý przedstawienia muzyczne w ramach
wrocùawskiego Przeglàdu Piosenki Aktorskiej. Jednoczeúnie pracowaù w Hiszpanii,
wspóùtworzàc jako reýyser grupæ teatralnà ALaVelocidadDeLaLuz (realizacje w Barcelonie i Kordobie) oraz niezaleýnie jako asystent reýysera i scenografa. W Narodowym
Teatrze Kataloñskim w Barcelonie wspóùpracowaù jako projektant i konstruktor scen
teatru cieni z wieloletnim scenografem Petera Brooka Jean-Guy Lecatem oraz z Sergim Belbelem.
Jako dramaturg przy spektaklu wspóùpracowa³ Jorge Gallardo Altamirano,
hiszpañski dramaturg i reýyser, który z Michaùem Derlatkà realizowaù projekty teatralne w Polsce, Hiszpanii i Czechach.
Muzykæ stworzyù Paweù Nowicki z zespoùem Kwartludium, pochodzàcy z Gdañska
perkusista szerzej znany z zespoùu Kobiety, laureat nagród indywidualnych w miædzynarodowych konkursach muzyki wspóùczesnej. Zespóù Kwartludium powstaù w 2002
roku. Wystæpuje na wielu festiwalach muzyki wspóùczesnej, m.in. Dni Muzyki Nowej
w Gdañsku, Avant Days w Gdañsku, Audio-Art w Warszawie, Festiwal Dialogu
Czterech Kultur w Ùodzi, Warszawska Jesieñ (w 2005 multimedialny koncert z ich
udziaùem, prowadzony przez Daniela Gazona, transmitowany byù przez Program 2
Telewizji Polskiej; w 2008 uczestniczyù w wykonaniach utworów napisanych przez
polskich i iberoamerykañskich kompozytorów dla beatboxerów i Kwartludium), JAZ
Festiwal Muzyki Improwizowanej w Katowicach, Laboratorium Muzyki Wspóùczesnej
w Warszawie, Ad libitum w Warszawie, Musica Moderna w Ùodzi, Musica Polonica
Nova we Wrocùawiu. W 2005 muzycy byli wykonawcami podczas koncertu
finaùowego 46. Konkursu Kompozytorskiego im. Tadeusza Bairda w Warszawie.

Twórcy spektaklu: w pierwszym rzêdzie od lewej: Micha³ Dracz,
Anna Czerwiñska-Rydel, Micha³ Derlatka, Jadwiga Sankowska,
Andrzej ¯ak; w drugim rzêdzie od lewej Piotr K³udka, Przemys³aw
Mietlarek, Agnieszka Grzegorzewska, Wojciech Stachura.

O twórcach spektaklu
ANNA CZERWIÑSKA-RYDEL
Z wykszta³cenia muzyk i pedagog, jest autork¹ oko³o 200 radiowych audycji
muzycznych i bajek dla dzieci, które realizowa³a na antenie Radia Eska Nord. Przez
siedem lat pracowa³a jako wyk³adowca w Instytucie Pedagogiki UG. Od wielu lat
pracuje z dzieæmi i m³odzie¿¹, prowadz¹c zajêcia muzyczne, pedagogiczne i
terapeutyczne. Pomys³odawczyni i twórczyni serii biograficznych powieœci dla dzieci i
m³odzie¿y o wielkich Polakach: „Jaœnie Pan Pichon, rzecz o Fryderyku Chopinie”
(2010), „W poszukiwaniu œwiat³a. Opowieœæ o Marii Sk³odowskiej-Curie” (2011); „Po
drugiej stronie okna. Opowieœæ o Januszu Korczaku” (2012). Autorka Gdañskiej
Trylogii dla dzieci („Wêdruj¹c po niebie z Janem Heweliuszem”, „Ciep³o-zimno.
Zagadka Fahrenheita” i „¯ycie pod Psem wed³ug Artura Schopenhauera"), za któr¹
zosta³a nominowana i wygra³a w plebiscycie „Kulturalny Sztorm Roku 2012” „Gazety
Wyborczej” w kategorii literatura. Za „Ciep³o-zimno. Zagadka Fahrenheita”
otrzyma³a wyró¿nienie w konkursie Ksi¹¿ka Roku 2012 Polskiej Sekcji IBBY. W 2012
roku otrzyma³a równie¿ presti¿ow¹ nagrodê BolognaRagazzi Award 2012 dla ksi¹¿ki
„Wszystko gra”.
MICHA£ DERLATKA
Absolwent aktorstwa dramatycznego oraz re¿yserii dramatu na Wydziale Lalkarskim
Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Teatralnej im. L. Solskiego we Wroc³awiu. Specjalizowa³
siê w re¿yserii teatru plastycznego oraz teatru lalek. Profesjonaln¹ pracê twórcz¹
rozpocz¹³ jeszcze w czasie studiów, wystêpuj¹c jako aktor we wroc³awskich teatrach
m.in. Polskim i w Capitolu. Szybko jednak samodzielnie zacz¹³ realizowaæ
przedstawienia teatralne: g³ównie teatru muzycznego (przedstawienia muzyczne w
ramach Przegl¹du Piosenki Aktorskiej m. in. na deskach Teatru Polskiego we
Wroc³awiu, Operê Dzieciêc¹ zrealizowa³ we wspó³pracy z orkiestr¹ Leopoldinum
Filharmonii Wroc³awskiej pod batut¹ Ernsta Kovacica) oraz teatru lalek dla doros³ych
i dla dzieci (teatry: WTL Wroc³aw, ZTA Jelenia Góra, IMPART, Kaliski Teatr im. W.
Bogus³awskiego). Zrealizowane przez niego repertuarowe przedstawienia w
dolnoœl¹skich teatrach odnosz¹ sukcesy frekwencyjne oraz artystyczne i
prezentowane s¹ do tej pory. Jednoczeœnie pracowa³ w Hiszpanii, wspó³tworz¹c jako
re¿yser stowarzyszenie - grupê teatraln¹ ALaVelocidadDeLaLuz (realizacje w
Barcelonie i Kordobie) oraz niezale¿nie, jako asystent re¿ysera i scenografa. W
Narodowym Teatrze Kataloñskim w Barcelonie wspó³pracowa³ jako projektant i
konstruktor scen teatru cieni z wieloletnim scenografem P. Brooka, panem J.G.
Lecatem oraz z Sergim Belbelem.

JORGE GALLARDO ALTAMIRANO
Re¿yser i dramaturg. Bliski wspó³pracownik Micha³a Derlatki w projektach realizowanych na przestrzeni ostatnich kilku lat w Polsce, Hiszpanii i Czechach. Zajmuje siê
g³ównie struktur¹ i koherencj¹ w materii dzia³añ teatralnych.
Ukoñczy³ re¿yseriê teatraln¹ w Instytucie Teatralnym w Barcelonie (ESAD) oraz sztuki
audiowizualne na uniwersytecie w Maladze. Obecnie doktorant uniwersytetu w Sewilli, gdzie bada nowe struktury w dramaturgii wspó³czesnej.
MICHA£ DRACZ
Scenograf, grafik, absolwent wroc³awskiej Akademii Sztuk Piêknych w pracowni
Eugeniusza Geta-Stankiewicza. Jako scenograf wspó³pracowa³ m. in. z Wies³awem
Hejno, Wroc³awskim Teatrem Pantomimy i Wroc³awskim Teatrem Lalek.
Zrealizowa³ scenografie m. in. do: „Makbeta” W. Szekspira w re¿. Wies³awa Hejno
w Lubuskim Teatrze w Zielonej Górze, „Nowych przygód Kozio³ka Mato³ka” w re¿.
Wies³awa Hejno we Wroc³awskim Teatrze Pantomimy, „Co w trawie piszczy” M.
Paku³y w re¿. Rados³awa Kasiukiewicza we Wroc³awskim Teatrze Lalek, „Bajki o ksiêciu Pipo, o koniu Pipo i o ksiê¿niczce Popi" P. Gripariego w re¿. M. Derlatki w Zdrojowym Teatrze Animacji w Jeleniej Górze.
PAWE£ NOWICKI I ZESPÓ£ KWARTLUDIUM
Ukoñczy³ Szko³ê Muzyczn¹ I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdañsku. Nastêpnie studiowa³ w klasie perkusji Grzegorza Jurczyka w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Studia kontynuowa³ w Conservatoire de Strasbourg pod kierunkiem
Emmanuela Séjourné. Jest laureatem miêdzynarodowych konkursów muzyki wspó³czesnej: International Gaudeamus Interpreters' Competition w Holandii (1999, III
nagroda) i 1. International Vibraphone Competition w Clermont-Ferrand we Francji
(1999, III nagroda). W 2007 otrzyma³ stypendium Marsza³ka Województwa
Pomorskiego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Od 2002 wspó³tworzy zespó³ Kwartludium, który wykonuje muzykê wspó³czesn¹.
Wraz z zespo³em wystêpuje na wielu festiwalach muzyki wspó³czesnej, m.in. Dni
Muzyki Nowej w Gdañsku, „Avant Days” w Gdañsku, „Audio-Art” w Warszawie,
Festiwal Dialogu Czterech Kultur w £odzi, „Warszawska Jesieñ” (w 2005 multimedialny koncert z ich udzia³em, prowadzony przez Daniela Gazona, transmitowany by³
przez Program 2 Telewizji Polskiej; w 2008 uczestniczy³ w wykonaniach utworów
napisanych przez polskich i iberoamerykañskich kompozytorów dla beatboxerów
i Kwartludium), JAZ Festiwal Muzyki Improwizowanej w Katowicach, Laboratorium
Muzyki Wspó³czesnej w Warszawie, „Ad libitum” w Warszawie, Musica Moderna
w £odzi, „Musica Polonica Nova” we Wroc³awiu. W 2005 muzycy byli wykonawcami
podczas koncertu fina³owego 46. Konkursu Kompozytorskiego im. Tadeusza Bairda w
Warszawie. Pawe³ Nowicki by³ cz³onkiem kwartetu Pink Freud i grupy Extasy Project.
Obecnie gra w rockowo-alternatywnym zespole Kobiety, który w 2007 zosta³
nominowany do nagrody "Paszporty Polityki" w kategorii "muzyka popularna".

SMART_LAB (Przemys³aw Mietlarek)
Smart_Lab to lider wœród firm prowadz¹cych interaktywne zajêcia edukacyjne dla
dzieci i m³odzie¿y w wieku przedszkolnym i szkolnym, a tak¿e… doros³ych! Celem
naszej pracy jest wzbudzanie u dzieci pasji do nauki oraz chêci poznawania œwiata, co
umo¿liwia podniesienie podstawowych kompetencji poznawczych oraz naukowotechnicznych. Poprzez eksperymenty dzieci i m³odzie¿ poznaje piêkno otaczaj¹cych
nas zjawisk fizyko-chemicznych. Z naszego doœwiadczenia wiemy, ¿e zabawa i eksperymentowanie s¹ najlepsz¹ form¹ Nauki, dlatego tak wa¿ne jest, aby nasze pociechy
mog³y poznawaæ œwiat przyrody samodzielnie wykonuj¹c doœwiadczenia.
Ze Smart_Lab poznasz nowe oblicze nauki – zamienisz swoj¹ szko³ê, dom, teatr, dom
kultury, kawiarniê czy piknik w prawdziwe laboratorium. Zapewniamy wszystkie
niezbêdne sprzêty oraz zabawê po³¹czon¹ ze skuteczn¹ edukacj¹. Mamy bogat¹
ofertê i doœwiadczenie dydaktyczne. Dla szkó³ realizujemy zajêcia zgodne z podstaw¹
programow¹ lub proponujemy program pozwalaj¹cy wrêcz niezauwa¿alnie wpleœæ
naukê (tak¿e t¹ przez du¿e „N”) w nasze pokazy, pikniki, warsztaty oraz zajêcia i zabawy edukacyjne.
www.smart_lab.edu.pl

Fragmenty recenzji
Najwiækszà atrakcjà przedstawienia sà niezwykùe lalki, animowane przez aktorów,
a jednoczeúnie „oýywajàce” dziæki reakcjom chemicznym. Nad „eksperymentalnà”
stronà przedstawienia czuwa chemik - Przemysùaw Mietlarek z grupy Smart_lab. Na
scenie zobaczymy m.in. pieniàcego siæ bañkami mydlanymi burmistrza, przedstawionego jako dymiàcà bryùæ suchego lodu wuja Fahrenheita, kupca, u którego
terminuje mùody Daniel pod postacià dêwigu czy rektora szkoùy przypominajàcego
prototyp gaùki ocznej. Niesamowite wraýenie robi równieý aktorska postaã profesora
Romera - ukazana w konwencji przywodzàcej na myúl filmy s.f. Widowiskowe lalki
i inne efekty specjalne (m.in. wzbudzajàca jæk zachwytu publicznoúci prezentacja
listu napisanego niewidzialnym atramentem) przykuwajà uwagæ dzieci, rozbudzajà
wyobraêniæ i wciàgajà je w treúã spektaklu.
Dorota Karaú, „Gazeta Wyborcza”
Jest to historia ¿ycia i zagadkowej œmieci naukowca, ilustruj¹ca ówczesne zwyczaje
oraz relacje panuj¹ce w spo³eczeñstwie. Realizatorzy nie kopiuj¹ jednak rycin z podrêczników historii. Klasyczne stroje i peruki ówczesnych mieszczan ³¹cz¹ z absolutnie
nowatorskimi lalkami. Fascynuj¹ce projekty Micha³a Dracza, o¿ywione przez
pracowniê plastyczn¹ teatru, s¹ popisem wyobraŸni scenografa i kunsztu lalkarzy. Na
scenie spotykamy lalkê wykonan¹ z piany („bij¹cy pianê" Burmistrz), z lodu (zimny jak
lód wuj Blömmeln), z elementów maszyn (trzech kuratorów: parowy, wodny i gwizdek) czy z wag i liczyde³ (Kupiec Beumingen). A najwa¿niejszym elementem scenografii jest niekoñcz¹cy siê eksperyment. Chemiczne efekty specjalne s¹ naprawdê
zaskakuj¹ce. Niezliczone fiolki i menzurki, pipety i palniki, rurki i soczewki, para, dym,
kolorowe substancje... scena, jak ¿ycie Daniela Fahrenheita, to jedno wielkie
laboratorium pe³ne fascynuj¹cych doœwiadczeñ. Jak w kalejdoskopie ogl¹damy
kolejne eksperymenty: latarniê magiczn¹, model ludzkiego oka, dmuchanie szk³a czy
poszukiwanie odpowiedniej substancji do termometru.
(...) Jednak bez wzglêdu na to, czy spektakl odczytamy jako interesuj¹c¹ lekcjê
historii, ciekaw¹ kryminaln¹ intrygê, czy przypowieœæ z wa¿nym przes³aniem,
autorom zdecydowanie uda³o siê unikn¹æ patosu, a Fahrenheit od pocz¹tku do koñca
pozostaje bohaterem z krwi koœci, podobnym do ka¿dego z nas, który boi siê, martwi,
cieszy i ekscytuje... W Teatrze Miniatura Daniel Fahrenheit schodzi z pomnika - nie
jest to ³atwe, kiedy trzeba zmierzyæ siê z histori¹.
Urszula Morga, qlturka.pl

zdjêcia: Piotr Pêdziszewski

