
Mała Boska Komedia #3
Uruchamiamy wehikuł Małej Boskiej Komedii. Trzecia edycja to cztery teatralne 
pojedynki, osiem spektakli i nawet stuosobowe jury dziecięco-młodzieżowe, które 
między 8 a 30 maja zadecyduje o tym, kto wygra i przejdzie dalej. Mała Boska Komedia 
zyskuje nową formułę – aktywną, żywą, festiwalową. W maju całkowicie oddajemy 
głos młodym widzom. Jesienią zwycięzców oceni międzynarodowe, profesjonalne jury. 
Spektakle Małej Boskiej mają wspólne cechy – jest nią dojrzałe traktowanie młodego 
widza, nie pouczanie a dialog, rozbudzanie wyobraźni, dotykanie tematów trudnych 
i ważnych, bez dystansu dorosły-dziecko. 

Nawet 100 młodych członków Jury!
Młodzi widzowie w wieku od 8-16 lat mają niepowtarzalną możliwość zostać jurorami 
festiwalu teatralnego Mała Boska Komedia! Dajemy im gwarancję dobrej zabawy na pokazach 
wartościowych, mądrych i inspirujących do rozmów spektakli. Zapewniamy też coś więcej 

- doświadczenie demokracji, otwartej dyskusji, wymiany argumentów. Proponujemy 
wspólnotowe przeżycie, dajemy okazję do wypowiedzenia opinii, oferujemy poczucie 
znaczenia własnego głosu i odpowiedzialności za realny wpływ na przebieg festiwalu.

Do końca kwietnia zbieramy zapisy na Jurorów Małej Boskiej Komedii, mailowo 
mala@boskakomedia.pl bądź telefonicznie 728 402 155. Każdy juror zobaczy dwa, cztery, 
sześć lub osiem spektakli i dokona wyboru, wskazując jeden z każdej pary. Zapewniamy: 
miejsca w jury wystarczy dla wszystkich!



Pierwszy etap. Teatralne bitwy
W maju widzowie i jurorzy Małej Boskiej Komedii zobaczą osiem spektakli w czterech 
teatralnych pojedynkach. To realizacje niebanalne w formie, ambitne w wyrazie, 
inteligentnie napisane, przewrotne, odważne, stymulujące wyobraźnię i obfitujące 
w poczucie humoru. Dotykają ważnych nie tylko dla młodego widza tematów - 
potrzeby społecznej akceptacji, siły marzeń, współczesnych mitologii.  
Z każdego pojedynku jury wyłoni zwycięzcę.

Pojedynek 1. 

NIECH ŻYJĄ LALKI 

„Odd i Luna”, reż. Przemysław Jaszczak, Wrocławski Teatr Lalek 

„La la lalki”, reż. Artur Romański, Teatr Animacji w Poznaniu 

Pojedynek 2. 
TO NIE JEST BAJKA 

„Mała Syrena”, reż. Martyna Majewska, Teatr Miejski w Gliwicach 

„Don Kichot”, reż. Konrad Dworakowski, Grupa Coincidentia i Teatr Pinokio w Łodzi 

Pojedynek 3. 

MOŻNA INACZEJ 

„Morze Ciche”, reż. Łukasz Zaleski, Teatr Nowy w Zabrzu 

„Staś i Zła Noga”, reż. Bartłomiej Błaszczyński, Teatr Śląski w Katowicach 

Pojedynek 4. 

TAK WYBUCHAJĄ WOJNY 

„Pamięć Rutki”, reż. Justyna Łagowska, Teatr Dzieci Zagłębia w Będzinie 

„Chłopcy z Placu Broni” , reż. Konrad Dworakowski, Teatr Pinokio w Łodzi 



Wspaniała przygoda
Odwróćmy role, posłuchajmy młodych widzów, zobaczmy jak wiele możemy się od nich 
nauczyć! Mała Boska Komedia to dialog, wyobraźnia, odpowiedzialność i świetna zabawa. 
Budowaniu programu towarzyszy idea pokazywania teatru, który nie ugrzecznia i nie uładza 
obrazu świata. Od przeglądu najciekawszych produkcji dla dzieci impreza ewoluowała 
do formy prawdziwego festiwalu, w którym decydujący głos mają młodzi widzowie. W 2018 
roku została uznana za najbardziej rozwojową inicjatywę dla dzieci realizowaną w Krakowie 
i otrzymała Złotego Słonecznika w kategorii język.

Podczas Małej Boskiej Komedii zapewniamy Wszystkim uczestnikom – jurorom i widzom 
– udział w wyjątkowej teatralnej przygodzie. Młodzieżowo-dziecięca publiczność obejrzy 
najnowsze polskie spektakle. Każdy z jurorów otrzyma zaświadczenie, zestaw pamiątkowych 
gadżetów, a w razie potrzeby zwolnienie z lekcji. Jury będzie obradować, dyskutować 
i analizować. Każda opinia będzie ważna. Każdy oddany głos będzie miał znaczenie. 
Teatralnemu świętu młodego widza - od 8 do 30 maja - towarzyszyć będą spotkania 
integracyjne, żywiołowe rozmowy po spektaklach, warsztaty. Bilety na poszczególne 
spektakle kosztować będą 20 zł (dzieci, młodzież) i 40 zł (dorosły). Jurorzy oglądać będą 
spektakle na podstawie bezpłatnych, imiennych zaproszeń jurorskich.

Program festiwalu:
• ŚRODA 8.05, godz. 11:00  

„Odd i Luna” – Wrocławski Teatr Lalek 

• PIĄTEK 10.05, godz. 12:00  
„La la lalki” – Teatr Animacji w Poznaniu 

• CZWARTEK 16.05, godz. 18:00  
„Pamięć Rutki” – Teatr Dzieci Zagłębia w Będzinie 

• PIĄTEK 17.05, godz. 17:00  
„Morze ciche” – Teatr Nowy w Zabrzu

• PONIEDZIAŁEK 20.05, godz. 12:00  
„Chłopcy z Placu Broni” – Teatr Pinokio w Łodzi

• PONIEDZIAŁEK 20.05, godz. 17:00  
„Don Kichot” – Grupa Coincidentia i Teatr Pinokio w Łodzi

• NIEDZIELA 26.05, godz. 15:00  
„Mała Syrena” – Teatr Miejski w Gliwicach

• CZWARTEK 30.05, godz. 11:00  
„Staś i Zła Noga” – Teatr Śląski w Katowicach



Boskie spektakle dla dzieci i młodzieży

„Odd i Luna” / sugerowany wiek: 5+

na podstawie „Odd er et egg” i „En fisk til Luna” Lisy Aisato

ADAPTACJA, REŻYSERIA: Przemysław Jaszczak

Odd i Luna czują się samotni i nieakceptowani przez otoczenie. Codziennie rozmawiają 
z księżycem i czekają, aż w ich życiu coś się zmieni. Dopiero spotkanie z Innym pozwoli im 
uwierzyć w siebie i otworzyć na świat. I nie będzie to kwestia magii czy czarów, a jedynie – serca. 

„La la lalki” / sugerowany wiek: 5+

Malina Prześluga 

REŻYSERIA: Artur Romański

Jakie tajemnice kryje w sobie magazyn pełen teatralnych lalek? Co się dzieje, gdy teatr 
pustoszeje i lalki zostają same? Pierwszy raz w historii teatralne lalki śpiewają o swoim 
fascynującym życiu, tak podobnym i tak odmiennym od naszego. Spektakl rodzinny 
z muzyką na żywo.

„Mała Syrena” / sugerowany wiek: 9+

na podstawie „Małej Syreny” Hansa Christiana Andersena

SCENARIUSZ I REŻYSERIA: Martyna Majewska

Oto jedna z piękniejszych opowieści o miłości. Główna bohaterka tej współczesnej adaptacji 
baśni Andersena nie jest tradycyjną, piękną księżniczką… Postać zadziornie wpisuje się 
w aktualny nurt #dreambigprincess, zachęcający dziewczynki do walki o swoje marzenia 
i swoje miejsce w świecie. Czy warto umrzeć z miłości? Czy istnieje miłość nieprawdziwa?

„Don Kichot” / sugerowany wiek: 15+

na podstawie „Don Kichota” Miguela de Cervantesa w adaptacji Martyny Lechman 

REŻYSERIA: Konrad Dworakowski 

„Najdroższa Dulcyneo! Wybacz! Piszę do Ciebie ten list, wiedząc, że odpowiedzieć mi nie 
możesz. Jednak proszę, nie gniewaj się. Nie mogłem dzisiaj przyjść. Zatrzymało mnie wiele 
przygód. My, błędni rycerze, dużo walczymy, a potem morzy nas nasz rycerski sen”. Co obrosły 
w interpretacje i konteksty „Don Kichot” znaczyłyby dziś? Jaką rzeczywistość by odbijał?



„Morze ciche” / sugerowany wiek: 11+

na podstawie „Morza cichego” Jeroena van Haelego w adaptacji Amadeusza Nosala

REŻYSERIA: Łukasz Zaleski

Nastoletni Emilio nie słyszy od urodzenia. Nie zna swojego głosu, a nawet się go boi. 
Potrzebuje „tłumacza” – kogoś, kto przełoży język dźwięków na jego własny. Tylko jak 
szum fal, pisk mew, płacz dziecka czy pijackie wrzaski ojca przetłumaczyć na „cichy” język? 
Spektakl dla dzieci słyszących i niesłyszących grany w języku migowym.

„Staś i Zła Noga” / sugerowany wiek: 11+

na podstawie komiksu Tomasza SPELLA Grządzieli „Przygody Stasia i Złej Nogi” w adaptacji 
Katarzyny Błaszczyńskiej

REŻYSERIA: Bartłomiej Błaszczyński

Staś przyjaźni się ze swoją Złą Nogą, ale Mama powoli zaczyna się martwić, że ten nietypowy 
przyjaciel sprowadzi na jej syna nieszczęście. Czy Zła Noga jest naprawdę taka zła? „Staś i Zła 
Noga” to opowieść o kilkunastoletnim chłopcu z niepełnosprawnością, którego samotnie 
wychowuje Mama. O ich zmaganiach z codzienną rzeczywistością, przezwyciężaniu 
przeciwności i poszukiwaniu przyjaciół.

„Pamięć Rutki” / sugerowany wiek: 14+

Michał Kmiecik 

REŻYSERIA I SCENOGRAFIA: Justyna Łagowska

Spektakl inspirowany prawdziwą historią nastoletniej mieszkanki Będzina, Rutki Laskier. 
Teatralny wehikuł przenosi nas do 1943 roku, a potem do świata nastolatków żyjących 
w stanie zagrożenia. Jak wyglądała rzeczywistość oczami czternastolatki? Jakie były jej 
marzenia? Jakie emocje towarzyszyły jej każdego dnia? 

„Chłopcy z Placu Broni” / sugerowany wiek: 15+

na podstawie „Chłopców z Placu Broni” Ferenca Molnára w adaptacji Martyny Lechman 
i Konrada Dworakowskiego

REŻYSERIA: Konrad Dworakowski

Nad głowami świszczą pociski słów. Ktoś komuś wypowiada wojnę. Jeden przeciw drugiemu. 
Nieustannie toczą się małe i duże wojny. Trwa wielkie zawłaszczanie. Moje-Twoje. Po której 
jesteś stronie? I czy w ogóle musisz być po czyjejś stronie? Głównym sensem i zadaniem 
spektaklu jest uchwycenie momentu, w którym instynkty i systemy wartości zaczynają 
przejmować kontrolę nad zbiorowością. 



KOMPENDIUM WIEDZY:

Mała Boska Komedia #3

TERMIN: 8 – 30 maja 2019

MIEJSCE: TEATR ŁAŹNIA NOWA

4 teatralne pojedynki

8 wspaniałych spektakli

nawet 100 osób w jury dziecięco-młodzieżowym

nabór do jury: 

do końca kwietnia 2019 (mala@boskakomedia.pl)

sprzedaż biletów:

od 15 kwietnia 2019 (w kasie teatru i online)

bilety: 

CZŁONKOWIE JURY: bezpłatne zaproszenia jurorskie 
WIDZOWIE: dzieci i młodzież 20 zł, dorośli 40 zł.

SZCZEGÓŁY: www.laznianowa.pl


