
Pokaz spektaklu 
oraz 
spotkanie z psychologami 



Zapraszamy Pañstwa na specjalne pokazy spektaklu dla m³odzie¿y 
„Poobiednie igraszki” po³¹czone ze spotkaniem moderowanym przez 
psychologów z Akademii Rozwoju Rodziny Pozytywka, poœwiêconym 
tematyce dynamiki w grupie, mechanizmów agresji i przemocy oraz 
umiejêtnoœci przeciwstawiania siê im. Na nastêpnych stronach znajd¹ 
Pañstwo wiêcej informacji o samym spektaklu i koncepcji spotkania 
z psychologami.

Najbli¿sze pokazy: 
10 maja 2013 (pi¹tek), godz. 12.00
17 maja 2013 (pi¹tek), godz. 12.00
24 maja 2013 (pi¹tek), godz. 12.00
7 czerwca 2013 (piatek), godz. 12.00
14 czerwca 2013 (pi¹tek), godz. 12.00

Miejsce: Sala Prób Miejskiego Teatru Miniatura (sala znajduje siê na I piêtrze bez 
windy, widownia do 100 osób)

Czas trwania ca³ego wydarzenia: do 2 godzin, w tym 1 h 10 minut spektaklu oraz 
45 minut rozmowy

Koszt: 20 z³/osoba
Przy grupach powy¿ej 10 osób opiekun wchodzi bezp³atnie.

Rezerwacja miejsc
tel. 58 341 94 83
organizacjawidowisk@teatrminiatura.pl 

od wtorku do pi¹tku: 9.00–15.00
czwartki: 9.00–17.00
w poniedzia³ki teatr nieczynny

Miejski Teatr Miniatura
ul. Grunwaldzka 16, Gdañsk-Wrzeszcz
www.teatrminiatura.pl
www.facebook.com/teatrminiatura



Roma Mahieu

Poobiednie igraszki

re¿yseria: Jacek Gierczak
scenografia: Maja Garbarska
muzyka: Tymon Tymañski

obsada:
Andres (lat 8) | Jakub Ehrlich
Susana (lat 5) | Joanna Tomasik
Diego (lat 7) | Tymon Tymañski (goœcinnie)
Claudia (lat 7) | Edyta Janusz-Ehrlich
Alonso (lat 6) | Piotr Srebrowski (goœcinnie)
Julito (lat 18, niedorozwiniêty) | Krystian Wieczyñski (goœcinnie)
Sergio (lat 6) | Jakub Zalewski (goœcinnie)
Karolina (lat 5) | Wioleta Karpowicz

Spektakl dla m³odzie¿y i doros³ych.
Czas trwania: 1 godzina 10 minut

Premiera: 24 lutego 2013

Sztuka „Poobiednie igraszki” Romy Mahieu powsta³a w Argentynie podczas tzw. 
dyktatury genera³ów, która trwa³a od wojskowego zamachu stanu w 1976 roku do 
roku 1983. W pierwszym okresie dyktatury i wytê¿onej dzia³alnoœci cenzury drama-
turdzy opisywali rzeczywistoœæ porównuj¹c Argentynê do przedszkola, w którym 
spo³eczeñstwo to infantylne, bezradne dzieci nie bêd¹ce w stanie przeciwstawiæ siê 
autorytarnym rz¹dom. Jednak trudno sprowadziæ tekst dramatu wy³¹cznie do 
lokalnej, politycznej metafory.

Sztuka, mimo tego ¿e powsta³a prawie 40 lat temu, porusza wiele tematów 
aktualnych wspó³czeœnie. W „Poobiednich igraszkach” obserwujemy pozornie 
niewinne zabawy pozbawionych opieki dzieci. Jednak bardzo szybko u m³odych 
bohaterów pojawia siê niezdrowa chêæ dominacji; uwypuklaj¹ siê podzia³y grupy, 
których linie przebiegaj¹ zgodnie z podzia³ami ekonomicznymi czy spo³ecznymi 
œwiata doros³ych. Znakomicie widaæ przyjmowane przez dzieci role w grupie. Toczy 
siê walka o akceptacjê, uwagê i dominacjê. Pojawia siê agresja i przemoc.



We wspó³czesnych czasach strefa publiczna pe³na jest konfliktów powielanych i potê-
gowanych przez media. Jêzyk polityki sta³ siê wyj¹tkowo agresywny, pobudzaj¹cy 
negatywne emocje, utrwalaj¹cy szkodliwe stereotypy i podzia³y. Rzeczywistoœæ 
dziecka nie jest wy³¹czona z tego kontekstu. Poprzez media, internet czy gry kompu-
terowe najm³odsi maj¹ wci¹¿ do czynienia z obrazami, gdzie konflikt i przemoc s¹ 
obecne. Wychowanie wymaga wiêc coraz wiêcej uwagi i œwiadomoœci tego, z czym 
nasze dzieci siê stykaj¹. Pole odpowiedzialnoœci siê poszerza – nie dotyczy tylko rodzi-
ców i nauczycieli, ale wszystkich, którzy wytwarzaj¹ treœci dostêpne w strefie publicz-
nej.

Jednak sensy zawarte w „Poobiednich igraszkach” nie ograniczaj¹ siê do ukazania 
przemocy zainspirowanej rzeczywistoœci¹ doros³ych. Wa¿nym tematem jest bunt - 
to, jak siê rodzi i jak jest t³umiony - odpowiedzialnoœæ za siebie i innych; odwaga 
wyg³oszenia swoich przekonañ i wcielenia ich w ¿ycie, reagowanie na niesprawie-
dliwoœæ i przemoc.

Spektakl „Poobiednie igraszki” skierowany jest przede wszystkim do m³odzie¿y 
gimnazjalnej i licealnej - grupy, która coraz czêœciej jest nie tylko ofiar¹ przemocy, ale 
sama w niej aktywnie uczestniczy. Przedstawienie stanowi œwietny punkt wyjœcia do 
powa¿nej dyskusji o mechanizmach agresji, presji grupy na jednostkê i mo¿liwo-
œciach przeciwstawienia siê im.



Re¿yserem „Poobiednich igraszek” jest Jacek Gierczak, na co dzieñ aktor Miniatury, 
który ma za sob¹ równie¿ bogate doœwiadczenie pracy w teatrach dramatycznych. 
Gra³ m.in. u Andrzeja Wajdy, Macieja Prusa, Bogus³awa Lindy i Andrzeja Rozhina. 
Wyre¿yserowa³ ponad 10 spektakli, w tym prapremierê „Brudnych r¹k” J. Sartre'a, 
prapremierê „¯yj, Danielu” W. Zawistowskiego oraz „Pch³ê Szachrajkê” J. Brzechwy w 
Teatrze Miniatura.

Muzykê do spektaklu stworzy³ Tymon Tymañski, kompozytor, multiinstrumentalista, 
poeta, felietonista i prozaik. Jeden z cz³onków poetycko-happenerskiej grupy TotArt, 
za³o¿yciel m.in. grupy MI£OŒÆ, w której sk³adzie grali m.in. Miko³aj Trzaska, Maciej 
Sika³a i Leszek Mo¿d¿er i avant-rockowej formacji KURY. Tymañski ma na swoim kon-
cie muzykê do filmów (m.in. „Sztos”, „Przemiany”, „Wesele”, „Bajki z Królestwa Lajko-
nii”) oraz spektakli teatralnych (m. in. „Top Dogs”, „Wszystkie dzie³a Szekspira”, „Mo-
nachomachia”, „Beztlenowce”, „Matka”, „Letnicy”, „Kszta³t rzeczy”, „Novecento”, 
„Plotka”, „Kolacja dla palanta”). Wystêpowa³ jako aktor w filmach „Segment '76”, 
„Wesele”, „Satan Spa” oraz spektaklach teatralnych („Muzykanci Wielkiego Pola”, 
„Wejœcie Smoka – Trailer”). W roku 2001 zosta³ nagrodzony zosta³ Paszportem Polity-
ki za ca³okszta³t twórczoœci. W spektaklu  wyst¹pi równie¿ w roli Diego.

Jako scenografka debiutowa³a przy tym spektaklu Maja Garbarska, absolwentka 
architektury i urbanistyki Politechniki Gdañskiej, wieloletnia pracownica Pracowni 
Plastycznej Teatru Miniatura. Do tej pory wielokrotnie realizowa³a udane projekty 
oprawy scenicznej do ró¿norodnych wydarzeñ w Miniaturze: benefisów, czytañ, 
spektaklu fina³owego warsztatów w ramach programu „Lato w teatrze”.



Spotkanie po spektaklu

Cele
 rozwijanie œwiadomoœci obywatelskiej m³odzie¿y
 omówienie zagadnieñ zwi¹zanych z rolami grupowymi, psychologi¹ t³umu oraz 

kwesti¹ podejmowania odpowiedzialnoœci za swoje zachowania
 stworzenie przestrzeni do dyskusji i analizy kwestii zwi¹zanych z dzia³aniem pod 

presj¹ grupy
 zachêcenie m³odych ludzi do wgl¹du w swoje w³asne zachowania i zachowania 

innych ludzi oraz do przeciwstawiania siê zachowaniom agresywnym

CZAS TRWANIA 45 minut

Rozmowa bêdzie mia³a charakter moderowanej przez psychologów dyskusji. Spe-
ktakl „Poobiednie igraszki” stanowiæ bêdzie punkt wyjœcia do rozmowy o tym, jak re-
agowaæ w sytuacjach, kiedy jesteœmy œwiadkami przemocy i co mo¿na zrobiæ, aby 
tak¹ sytuacjê przerwaæ. Podczas rozmowy bêdziemy analizowaæ role grupowe ze 
szczególnym uwzglêdnieniem roli lidera, który czêsto staje siê katem. Sprawca 
przemocy czêsto jest tak samo niepewny jak ofiara. Zrozumienie tej sytuacji zwiêksza 
prawdopodobieñstwo przeciwstawienia siê agresywnemu liderowi lub nie pod¹¿a-
nia za jego pomys³ami. 

Celem rozmowy jest sprawienie, aby m³odzie¿ by³a bardziej œwiadoma w³asnych 
zachowañ (ich genezy i konsekwencji). Obserwacja bohaterów spektaklu dzia³aj¹-
cych pod presj¹ oraz omówienie konsekwencji ich zachowañ nauczy m³odzie¿ lepiej 
rozpoznawaæ takie sytuacje w rzeczywistoœci, analizowaæ je oraz znaleŸæ strategie 
radzenia sobie z nimi w zdrowy sposób.

Otwarta forma dyskusji zak³ada, ¿e to publicznoœæ zdecyduje, co jest dla niej najwa¿-
niejsze i w jakim kierunku dyskusja siê rozwinie.

Spotkanie poprowadz¹ psycholo¿ki Aleksandra Musielak i Iwona van Buuren 
z Akademii Rozwoju Rodziny Pozytywka.
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Akademia Rozwoju Rodziny POZYTYWKA to zespó³ psychologów dzia³aj¹cy na tere-
nie Trójmiasta i okolic, którego celem jest wszechstronne wspieranie dzieci i m³odzie-
¿y oraz ich rodziców i wychowawców w zakresie rozwoju emocjonalnego oraz 
kszta³towania w³aœciwych postaw, zachowañ i relacji spo³ecznych.

Iwona van Buuren
Psycholog, za³o¿ycielka Pozytywki, absolwentka Szko³y Wy¿szej Psychologii Spo³ecz-
nej, cz³onkini Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, viceprezes Stowarzyszenia 
Dziecko bez Reklamy. Swoje doœwiadczenie w pracy z dzieæmi i m³odzie¿¹ zdoby³a 
dziêki m.in. wspó³tworzeniu i prowadzeniu warsztatów psychorozwojowych oraz 
szkoleñ dla rodziców. Prowadzi szkolenia warsztatowe w zakresie umiejêtnoœci ko-
munikacyjnych, wychowawczych oraz rozwi¹zywania konfliktów; jest pomys³odaw-
czyni¹ i organizatork¹ Klubu Pozytywnego Rodzica. 

Aleksandra Musielak
Psycholog, absolwentka Szko³y Wy¿szej Psychologii Spo³ecznej, dogoterapeutka, 
trenerka, cz³onkini Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Zarz¹du Stowarzy-
szenia Dziecko bez Reklamy.  Jako psycholog skupia siê na mocnych stronach dzieci 
i rodziców i pozwala im dostrzec zasoby, które mog¹ pomóc im poradziæ sobie z trud-
n¹ sytuacj¹. Prowadzi³a szkolenia dla nauczycieli w województwie pomorskim m.in. 
w ramach projektu Europejskiego Funduszu Spo³ecznego „Pomorskie – dobry kurs na 
edukacjê”. Prowadzi autorskie zajêcia dogoterapeutyczne dla dzieci i m³odzie¿y oraz 
zajêcia z zakresu psychoedukacji. W swojej pracy wykorzystuje dramê jako innowa-
cyjn¹ metodê pracy. Wspó³pracuje z Europejskim Centrum Solidarnoœci, prowadz¹c 
autorskie warsztaty dramowe skierowane do uczniów szkó³ podstawowych. Jest 
autork¹ scenariuszy zajêæ edukacyjnych dla uczniów szkó³ podstawowych i gimna-
zjalnych.



zdjêcia: Piotr Pêdziszewski
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