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„Tajemnica diamentów” – premiera
pierwszej czêœci teatralnego serialu
detektywistycznego
Najnowszy spektakl w Teatrze Miniatura to úwiatowa prapremiera teatralnej adaptacji „Tajemnicy diamentów", pierwszej z bestsellerowej serii ksiàýek detektywistycznych dla dzieci szwedzkiego autora Martina Widmarka. Seria „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai" opowiada o dwójce przyjacióù z klasy, Mai i Lassem, którzy zakùadajà
agencjæ detektywistycznà i pomagajà rozwiàzywaã zagadki w fikcyjnym miasteczku
Valleby.
Seria jest miædzynarodowym bestsellerem, przetùumaczonym na ponad 20 jæzyków.
Martin Widmark od 2004 roku co roku otrzymuje nagrodæ Bokjuryn (szwedzkà nagrodæ literackà, zorganizowanà tak, ýe ponad 50 000 dzieci i mùodzieýy w wieku od 7
do 19 lat gùosuje na swoje ulubione ksiàýki) w kategorii wiekowej 7-9 lat. Jest
najczæúciej wypoýyczanym autorem w Szwecji, zdetronizowaù w tym wzglædzie nawet
legendarnà Astrid Lindgren.
Spektakl „Tajemnica diamentów" to kryminaù w stylu Agathy Christie dla najmùodszych, dzieci w wieku od 6 lat. Jest zùodziej, sà podejrzani i para sprytnych detektywów. Przedstawienie zawiera elementy interakcji z publicznoúcià – aktorzy wcielajà
siæ w role dziennikarzy, którzy nie tylko opisujà perypetie gùównych bohaterów, ale
razem z widzami prowadzà úledztwo. Zbierajà poszlaki, prowadzà wywiady,
wyciàgajà wnioski. Mùodzi widzowie sami mogà siæ poczuã jak detektywi.
Inscenizacjæ wzbogaca miniaturowa szczegóùowa makieta miasteczka, którego architektura nawiàzuje do charakterystycznych budowli Gdañska. Po ulicach miasteczka
porusza siæ kamera rejestrujàca wybrane sceny – úledzi losy gùównych bohaterów,
a takýe niebezpieczny poúcig policyjny za samochodem przestæpcy. Przedstawienie
jest peùne humoru, dynamiczne, zaskakujàce i nieszablonowe, dziæki czemu zaciera
siæ granica miædzy scenà, a publicznoúcià. Bædzie to teý pierwszy odcinek serialu
teatralnego dla dzieci, którego nastæpna czæúã bædzie miaùa premieræ na jesieni.
Autorem adaptacji oraz reýyserem spektaklu jest Ireneusz Maciejewski, mùody twórca, który ma juý na swoim koncie kilkanaúcie udanych przedstawieñ w teatrach w caùej Polsce, m.in. „Dzieñ dobry, Úwinko" Janoscha w Teatrze Guliwer w Warszawie czy
„Kto rozúmieszy pechowego nosoroýca" Leszka Koùakowskiego w Teatrze im. H.H.
Andersena w Lublinie. Wiele ze swoich najciekawszych produkcji zrealizowaù ze scenografem Dariuszem Panasem, który pracuje takýe przy premierze w Miniaturze. To
doúwiadczony artysta, który braù udziaù w ponad 50 realizacjach teatralnych, m.in.
tworzyù scenografiæ do nominowanej do Paszportu Polityki „Gai" w reý. Krzysztofa
Raua Teatru 3/4 Zusno. Muzykæ do „Tajemnicy diamentów" przygotowaù trójmiejski
zespóù Old Time Radio, a teksty piosenek napisaùa gdyñska poetka Joanna Herman.

Fragmenty recenzji
Zaglàdamy do maùego sennego miasteczka Valleby, w którym zwykle nic siæ nie
dzieje. Do czasu, gdy zacznie siæ seria kradzieýy ze sklepu jubilerskiego. Przyjaciele
z klasy, Maja i Lasse z amatorskiej agencji detektywistycznej, muszà odkryã, kto
kradnie diamenty. Úledztwo obserwujà dziennikarze lokalnej redakcji, którzy wychodzà do publicznoúci. Zadajà pytania. Spisujà poszlaki. Publicznoúã reaguje ýywioùowo.
(...) Trójmiejski zespóù Old Time Radio skomponowaù oryginalnà muzykæ do spektaklu. Znajdziemy w niej inspiracje czarnymi kryminaùami, filmami z Bogartem czy
dzieùami Quentina Tarantino. (...) Duýe brawa za muzykæ, scenografiæ, pomysù z makietà i kamerà oraz za wartoúciowà literaturæ dla dzieci. Najnowszà premieræ
teatru Miniatura zdecydowanie naleýy uznaã za udanà.
Graýyna Antoniewicz, „Dziennik Baùtycki"
Spektakl rozgrywa siæ wùaúciwie w trzech planach – w planie ýywym wszyscy aktorzy
grajà dziennikarzy lub czùonków ekipy telewizyjnej, w planie lalkowym poznajemy
ksiàýkowe przygody Lassego, Mai i pozostaùych bohaterów, zaú niektóre z wydarzeñ
opartych na fabule „Tajemnicy diamentów” przeniesiono w miniaturæ, na makietæ
miasteczka, pokazywanà w detalach za pomocà kamery.
Ùukasz Rudziñski, trojmiasto.pl
„Tajemnica diamentów”, najnowszy spektakl gdañskiego Teatru Miniatura, to
wartki, brawurowo wyreýyserowany kryminaù, na którym bawiã bædà siæ zarówno
doroúli, jak i dzieci. (...) Prosta, choã pomysùowa jest scenografia Dariusza Panasa –
oprócz makiety miasteczka na scenie znajdujà siæ bowiem tylko trzy szafki,
nawiàzujàce do biurowego wystroju z lat 60., które w kolejnych scenach, uzupeùniane
o pojedyncze elementy (kraty czy gablotæ z drogocennymi kamieniami), peùnià róýne
funkcje: pokoju Lassego i Mai, komisariatu lub sklepu jubilerskiego. Úwietne sà takýe
same lalki (ich autorem równieý jest Dariusz Panas), zwùaszcza przerysowany Muhammed Karat i Lollo Smitt, wystylizowany na blond Elvisa Presleya. Wyraziste lalki
nawiàzujà z jednej strony do ksiàýkowych ilustracji, z drugiej strony Panas wprowadziù
do projektów mnóstwo wùasnych pomysùów.
Dorota Karaú, „Gazeta Wyborcza”
Tam, gdzie spotyka siæ znakomity tekst (podobno Martin Widmark jest najczæúciej
wypoýyczanym autorem w Szwecji, zdetronizowaù w tym wzglædzie nawet legendarnà Astrid Lindgren) ze úwieýym i otwartym podejúciem mùodego, choã juý doúwiadczonego reýysera (Ireneusz Maciejewski braù udziaù w ponad 50 realizacjach
teatralnych i ma na swoim koncie kilka udanych adaptacji), musi powstaã coú interesujàcego. Zabawne, zaskakujàce i nieszablonowe – tak w trzech sùowach okreúliùabym to przedstawienie.
Urszula Morga, qlturka.pl

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 250 spektakli, które ogl¹da ponad
50 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 detektywistycznego serialu teatralnego oraz dzia³ania maj¹ce na celu wyjœcie w przestrzeñ publiczn¹ miasta, m.in. spektakle plenerowe. Repertuar teatru dope³niaj¹ liczne wydarzenia
towarzysz¹ce premierom oraz powstaj¹ce we wspó³pracy z innymi instytucjami kultury, wydawnictwami i organizacjami pozarz¹dowymi. S¹ to m.in. warsztaty rodzinne, spotkania otwarte, panele i debaty, kiermasze z ksi¹¿kami, festiwale lub przegl¹dy.
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O autorach serii „Biuro detektywistyczne
Lassego i Mai”
Martin Widmark
Urodzi³ siê w 1961 roku w Linköping w Szwecji, a obecnie mieszka w Sztokholmie ze
swoj¹ rodzin¹. Zanim zacz¹³ pisaæ ksi¹¿ki dla dzieci, by³ nauczycielem w szkole na
przedmieœciach Sztokholmu, do której uczêszcza³y dzieci imigrantów ró¿nych
narodowoœci. Uda³o mu siê opracowaæ w³asn¹ metodê nauczania wykorzystuj¹c¹
warsztat pisarski, która zaczê³a funkcjonowaæ w szwedzkich szko³ach dla imigrantów,
po tym jak Widmark opublikowa³ kilka podrêczników. Pisanie ksi¹¿ek dla dzieci
rozpocz¹³ od wymyœlania opowieœci dla swojego syna.
Obecnie jest uwa¿any za jednego z gigantów wspó³czesnej literatury dla
dzieci w Szwecji i w Europie. Jego ksi¹¿ki przet³umaczono na ponad 20 jêzyków.
Nazywany czêsto „dzieciêc¹ Agath¹ Christie” jest autorem takich serii, jak „Biuro
detektywistyczne Lassego i Mai”, „Nelly Rapp” czy „Dawid i Larissa”.
Helena Willis
Ilustratorka serii „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai”. Urodzi³a siê w 1964 roku
w Sztokholmie, obecnie mieszka poza miastem z mê¿em i dwiema córkami. Pracuje
jako ilustratorka odk¹d skoñczy³a Beckmans College of Design w 1991 roku.

O serii „Biuro detektywistyczne Lassego
i Mai”
Seria „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai” jest miêdzynarodowym bestsellerem.
Do tej pory sprzeda³a siê w nak³adzie 2,5 miliona egzemplarzy na ca³ym œwiecie.
Kolejne tytu³y serii od kilku lat wybierane s¹ ksi¹¿k¹ roku przez szwedzkie Jury
Dzieciêce (Bokjuryn), czyli niemal 50 000 g³osuj¹cych dzieci, a tym samym nie schodz¹ w Szwecji z list bestsellerów. Widmarkowi uda³o siê nawet zdetronizowaæ Astrid
Lindgren na liœcie najpopularniejszych pisarzy detektywistycznych ksi¹¿ek dla dzieci.
„Biuro detektywistyczne Lassego i Mai” opowiada o dwójce przyjació³ z klasy, Mai
i Lassem, którzy zak³adaj¹ agencjê detektywistyczn¹ i pomagaj¹ rozwi¹zywaæ zagadki
w fikcyjnym miasteczku Valleby. Do tej pory w Szwecji ukaza³y siê 22 tytu³y z tej serii.
Powsta³a zarówno adaptacja filmowa, jak i serial w oparciu o przygody Lassego i Mai.
W Polsce zosta³o przet³umaczonych 15 ksi¹¿ek, które wyda³o poznañskie wydawnictwo Zakamarki.
Ksi¹¿ki œwietnie nadaj¹ siê dla dzieci, które w³aœnie zaczynaj¹ samodzielnie
czytaæ. Du¿a czcionka, du¿a iloœæ charakterystycznych czarno-bia³ych ilustracji oraz
trzymaj¹ca w napiêciu akcja sprawiaj¹, ¿e nawet najbardziej oporni mali czytelnicy
czytaj¹ je z wypiekami na twarzach.

O artystach tworz¹cych spektakl
Ireneusz Maciejewski
Aktor, mim, performer i re¿yser teatralny urodzony w 1979 roku w Zamoœciu.
Absolwent Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie (Wydzia³
Sztuki Lalkarskiej w Bia³ymstoku). Jako aktor debiutowa³ w dyplomowym
przedstawieniu „Ubu król, czyli Polacy” Alfreda Jarry w re¿yserii Zbigniewa
Lisowskiego w Teatrze Szkolnym Akademii Teatralnej w Bia³ymstoku. Pierwsze
przedstawienie wyre¿yserowa³ w 2005 roku w rzeszowskim Teatrze Lalek Maska –
wystawi³ wówczas „Tygryska Pietrka” Hanny Januszewskiej. Od tamtej pory
zrealizowa³ kilkanaœcie spektakli. Wspó³pracowa³ z wieloma teatrami w Polsce,
miêdzy innymi w Bêdzinie, Lublinie, Krakowie, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rabce,
Rzeszowie, Szczecinie, £odzi, Toruniu, Wa³brzychu i Warszawie.
Uczestnik wielu festiwali i warsztatów w Polsce i za granic¹. Prowadzi liczne
warsztaty artystyczne i teatralne dla dzieci, m³odzie¿y oraz doros³ych. Wystêpuje jako
juror w konkursach i przegl¹dach twórczoœci dzieciêcej.
Od dziecka zafascynowany jest twórczoœci¹ Jima Hensona, amerykañskiego
lalkarza, twórcy Muppetów i Fraglesów. Inspiruj¹ go filmy Tima Burtona, Krzysztofa
Kieœlowskiego oraz legendarnej grupy Monty Python. Preferuje literaturê z gatunku
realizmu magicznego. Lubi muzykê jazzow¹ i elektroniczn¹, a w wolnych chwilach
sam gra na perkusji. Relaksuje siê graj¹c w koszykówkê.
Dariusz Panas
Ukoñczy³ w 1982 roku Pañstwowy Zespó³ Szkó³ Plastycznych w Bydgoszczy. Zawód
scenografa poznawa³, pracuj¹c w pracowniach scen dramatycznych w Toruniu,
GnieŸnie i Poznaniu. Pierwsz¹ samodzieln¹ scenografiê zrealizowa³ w 1986 roku do
spektaklu „Przygody Zbója Madeja” w Teatrze im. Aleksandra Fredry w GnieŸnie. Do
dzisiaj bra³ udzia³ w ponad 50 realizacjach teatralnych w: Poznaniu, Lublinie, £odzi,
Bielsko-Bia³ej, Kielcach, Toruniu, Warszawie, Opolu, Krakowie, Wa³brzychu,
Szczecinie, Bia³ymstoku, Wroc³awiu, Rabce, Tarnowie i Olsztynie.
Najchêtniej wraca myœl¹ do: „Szewców” Witkacego w Teatrze im. Stefana
¯eromskiego w Kielcach, „Jasia i Ma³gosi” w Teatrze Lalka w Warszawie, „Gai”
w Teatrze 3/4 Zusno (nominacja do Paszportu Polityki), „Króla Grudnia” w Teatrze
Lalek Pleciuga w Szczecinie oraz „Kota w Butach”, „Diabe³ka Wide³ka” i „Onych” w Teatrze Animacji w Poznaniu. Jest cz³onkiem Zwi¹zku Polskich Artystów Plastyków oraz
Partii Dobrego Humoru. Na co dzieñ zajmuje siê grafik¹ wydawnicz¹, ilustracj¹
i rysunkiem satyrycznym.

O artystach tworz¹cych spektakl cd.
Joanna Herman
Ksiêgarz, basistka, autorka tekstów piosenek do przedstawieñ teatralnych, mama
dwojga dzieci, mi³oœniczka Trójmiasta oraz Islandii. Urodzi³a siê w 1977 roku w Gdyni.
Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Gdañskim. Laureatka kilkunastu
Turniejów Jednego Wiersza, m.in. Krakowskiego Turnieju O Jaszczurowy Laur 2007,
Gdyñskich Po³owów Poetyckich 2007, Literaturomanii 2008 i 2009, Manifestacji
Poetyckich w Warszawie 2008. Debiutowa³a w „Toposie” w 2007 roku, publikowa³a
m.in. w „Toposie”, „Autografie”, „Lampie”, dodatku Nagrody Literackiej Gdynia
(Polska The Times) „Litera”, kwartalniku literackim „Bliza”. Spisuje Sny dla portalu
Niedoczytania.pl. Przygotowuje siê do wydania ksi¹¿ki z proz¹ poetyck¹.
Old Time Radio
Trójmiejski zespó³ Old Time Radio dzia³a od 2001 roku. Ma na swoim koncie 5 p³yt
d³ugograj¹cych i wiele koncertów, w tym m.in. na festiwalach Open'er i Off Festival.
Na p³ytach OTR znajdziemy delikatn¹ obrazow¹ elektronikê, akustyczne piosenki z gitar¹ i wiolonczel¹, rozmyte plamy gitary elektrycznej, analogowe dŸwiêki syntezatorów i automatów perkusyjnych. W twórczoœci zespo³u zawsze wa¿ne s¹ melodie,
czêsto oparte na wokalnych wspó³brzmieniach. Ostatni album OTR – „Stare radyjko
gra dla dzieci” – skierowany jest do najm³odszych s³uchaczy.
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Projekty lalek do spektaklu „Tajemnica diamentów” autorstwa Dariusza Panasa

Warunki techniczne realizacji spektaklu
SCENA
Przestrzeñ sceniczna: 10 m szer. x 6 m g³. x 2 m wys.
Pe³ne wyciemnienie sali
Mo¿liwoœæ podwieszenia monitora w 1/3 g³êbokoœci sceny
OŒWIETLENIE
Reflektory profilowe, z mo¿liwoœci¹ regulacji – 30 szt. (w tym 20 szt. z
przycinarkami)
Stroboskop
Nastawnia z mo¿liwoœci¹ regulacji
NAG£OŒNIENIE
Wykonawczy system nag³oœnieniowy adekwatny do wielkoœci sali
Ods³uchy sceniczne
Mikser audio
Odtwarzacz CD (z funkcj¹ CUE) x 2 szt.
Pulpit na 7 wejœæ mikrofonowych XLR (mono) oraz 2 wejœcia mikrofonowe XLR
(stereo)
Mikrofon bezprzewodowy x 7 szt.
Garderoby z wyposa¿eniem (w tym napoje ciep³e, napoje ch³odz¹ce polskiej
produkcji)
CZAS
monta¿: 3 godziny
spektakl: 80 minut (w tym 15 min. przerwy)
demonta¿: 2 godziny
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Kontakt
Miejski Teatr Miniatura
ul. Grunwaldzka 16
81-236 Gdañsk
tel. 58 341 94 83
Magdalena Zabùotna
tel. +48 501 612 111
magdalena.zablotna@teatrminiatura.pl
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