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Gdańsk, 18 czerwca 2015 
 
Informacja prasowa 
 
Sztuka Szuka Malucha znowu w Gdańsku 
	  
Od 10 do 12 lipca Miejski Teatr Miniatura zaprasza na gdańską odsłonę 9. Międzynarodowego 
Festiwalu Sztuki dla Najnajmłodszych SZTUKA SZUKA MALUCHA. Festiwal w Gdańsku odbywa 
się po raz drugi. 

Interaktywne działania teatralne, plastyczne i muzyczne to znakomita okazja do twórczego 
spotkania z własnym dzieckiem, do poznawania go i odkrywania razem z nim świata, 
poszerzania granic wyobraźni, a także do zacieśnienia więzi. Festiwal przeznaczony jest dla 
dzieci od 0 do 5 lat oraz bliskich im dorosłych. Organizatorzy Sztuka Szuka Malucha stawiają 
na wspólne kreatywne działania inspirowane spektaklem, koncertem, filmem czy instalacją 
multimedialną. Zapraszają do wspólnej zabawy i doświadczania pierwszych artystycznych 
wrażeń. 

Festiwal organizowany jest przez Art Fraction Foundation w ścisłej współpracy z Centrum 
Sztuki Dziecka w Poznaniu – inicjatorem nurtu sztuki dla najnajmłodszych w Polsce i 
pomysłodawcą cyklu Sztuka Szuka Malucha. Festiwal odbywa się pod honorowym patronatem 
Rzecznika Praw Dziecka. Tegoroczna, dziewiąta edycja, realizowana jest w ramach 
międzynarodowego projektu "Small size, performing arts for early years" (program: Kreatywna 
Europa). Partnerem festiwalu jest Miejski Teatr Miniatura. 

 

Program 

10 lipca 2015 (piątek), godz. 17.00 
NA WYSPACH - MAŁE TEATROWANIE PRZY TACIE I MAMIE | Teatr Poddańczy (Białystok) 

11 lipca 2015 (sobota), godz. 11.00 
NA WYSPACH - MAŁE TEATROWANIE PRZY TACIE I MAMIE | Teatr Poddańczy 

11 lipca 2015 (sobota), godz. 12.30 
NIEBOskłon | Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu 

11 lipca 2015 (sobota), godz. 15.00 
SKACZĄCY LAS | warsztaty Agaty 

11 lipca 2015 (sobota), godz. 17.00 
ŚLADY | Teatr Atofri 

12 lipca 2015 (niedziela), godz. 11.00 
PODŁOGOWO | LALE.Teatr (Wrocław) 

12 lipca 2015 (niedziela), godz. 13.00 
RĄCZKI MALUJĄ | Ambientówka 

12 lipca 2015 (niedziela), godz. 15.00 
PODŁOGOWO | LALE.Teatr 
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www.sztukaszukamalucha.pl  

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta 
Gdańska. 

 

Więcej o wydarzeniach 

Teatr Poddańczy (Białystok) 
Na wyspach – małe teatrowanie przy tacie i mamie 
piątek, 10 lipca 2015 r., godz. 17.00 
sobota, 11 lipca 2015 r., godz. 11.00 
 
Wskoczcie z nami na tratwę odkrywców i wyruszcie w podróż po tajemniczych wyspach. 
Zaklęcie pozwoli nam odkryć tajemnicę każdej z nich - drzewa pełne dojrzewających 
instrumentów, wielką górę zamieszkałą przez zagubione skarpety, strumień światła i wiatr 
opowieści…  
 
scenariusz i reżyseria: Agata Butwiłowska i Ewa Mrówczyńska 
scenografia: Krzysztof Paluch 
występują: Agata Butwiłowska i Ewa Mrówczyńska 
 
Wydarzenie interaktywne dla dzieci od 2 do 4 lat. 
 
 
Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu 
NIEBOskłon 
sobota, 11 lipca 2015 r., godz. 12.30 
 
Zachmurzone niebo wcale nie musi mieć pochmurnego nastroju. Przekonacie się o tym, 
zabierając Wasze Niemowlaki w radosną podróż do powietrznego świata, w którym każdy może 
poczuć się lekko i bezpiecznie. Odkryjcie razem z nimi to, co znajduje się po drugiej stronie 
tęczy, poczujcie dotyk słońca, pogłaszczcie mięciutkiego cumulusa, posłuchajcie, jak szemrze 
delikatny deszczyk. 
 
reżyseria: Alicja Morawska-Rubczak 
scenografia: Barbara Małecka 
muzyka: Wojciech Morawski 
występują: Małgorzata Kałędkiewicz i Ewa Kibler 
 
Spektakl dla dzieci od 0,5 roku do 3 lat. 
 
 
Warsztaty Agaty 
Skaczący las 
sobota, 11 lipca 2015 r., godz. 15.00 
 
Las pachnie, szumi, chroni i czasem straszy, ale czy las może skakać? A dlaczego nie? 
Mieszkają w nim przecież różne skaczące zwierzęta, być może skaczą po nim latem 
krasnoludki, a dzieci też chętnie skaczą w lesie – z pni drzew, przez krzaki albo z nogi na nogę. 
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Zapraszamy do skaczącego lasu, w którym dominuje wesoły ruch, gdzie zarówno zwierzęta jak 
i ludzie poskaczą chwilkę z ochotą. Będzie to warsztat dla dzieci z opiekunami, oparty o ruch, 
rytm i wielozmysłową zabawę. 
 
Prowadzenie: Agata Nowaczyk-Łokaj 
 
Warsztaty dla dzieci od 1 do 3 lat z rodzicami. 
 
 
Teatr Atofri 
ŚLADY 
sobota, 11 lipca 2015 r., godz. 17.00 
 
Czy to jestem ja? Czy to jesteś ty? 
Czasem podążam za śladem, czasem wyznaczam nową drogę. Ulotne ślady na piasku zmieniają swoje 
kształty, ulotna chwila otwiera okno do przeszłości. Popatrzmy wstecz na nasze ślady. 
Spektakl "Ślady" powstał w ramach międzynarodowego projektu realizowanego przez Teatr Helios i Teatr 
Atofri, którego rezultatem są dwa niezależne spektakle wykorzystujące tę samą materię artystyczną. 

Reżyseria: Barbara Kölling  
Muzyka: Roman D. Metzner  
Dramaturg: Erpho Bell  
Asystent reżysera: Thilo Grawe  
Występują: Beata Bąblińska, Monika Kabacińska 

 
Spektakl dla dzieci od 3 do 6 lat 
 
 
LALE.Teatr (Wrocław) 
Podłogowo 
niedziela, 12 lipca 2015 r., godz. 11.00 i 15.00 
 
Podłoga to miejsce szczególnie bliskie najmłodszym dzieciom. Jest to przestrzeń pierwszych 
kroków, pierwszych zabaw, pierwszych przejawów dziecięcej samodzielności, pierwszych 
kontaktów ze światem. Przedstawienie zabiera małego widza w abstrakcyjny świat plastyki i 
muzyki, odkrywając nowe przestrzenie dla wyobraźni i kreatywności. Zapraszamy do wspólnej 
podróży w głąb podłogi, która kryje w sobie mnóstwo tajemnic. Dotknij. Poczuj. Usłysz. 
Wyobraź sobie i dołącz do zabawy. 
 
Scenariusz, reżyseria, scenografia i muzyka: Janka Jankiewicz-Maśląkowska  i Tomasz 
Maśląkowski 
Konsultacja scenograficzna: Mateusz Mirowski 
Występują: Janka Jankiewicz-Maśląkowska  i Tomasz Maśląkowski 
 
Spektakl dla dzieci od 1 roku do 5 lat. 
 
 
Ambientówka 
Rączki malują! 
niedziela, 12 lipca 2015 r. godz. 13.00 
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Przepis na dobrą zabawę: małe rączki, duże ręce, małe stopy, duże stopy, trochę farb i dużo 
wyobraźni. Zapraszamy rodziców wraz z dziećmi do zabawy twórczej, podczas której 
stworzymy wielobarwne dzieła malarskie bez użycia pędzla. Do wykorzystania techniki 
paluszkowe, piętowe a może nawet łokciowe. Mieszając kolory, odbijając ślady i znaki na 
dużych arkuszach papieru każda para namaluje swój niepowtarzalny obraz.  
Będziemy się świetnie bawić. I z pewnością się ubrudzimy! 
 
Prowadzenie: Marta Maksimowicz 
 
Warsztaty plastyczne dla dzieci od 1 roku do 3 lat z rodzicami.  
 
 


