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Teatr Lalki Aktora .. Kubuś" w Kielcach 

BOLESŁAW LEŚMIAN 

Przygody 
• 

Sindbada Zeglarza 

adaptacja- Jan Totnasz Pieczątkowski 

reżyseria - Tomasz Jaworski 
scenografia - Andrzej Dworakowski 

muzyka - Jerzy Stachurski 
vvykonanie i nagranie muzyki - Karol Nepelski 

Obsada: 

Sindbad - Agata Sordyl 

Diabeł Morski, Wuj Tarabuk - Ryszard Barański 

Kapitan, Mtmnnadarkos, Kupiec I - Andrzej Kuba Sielski 

Bosman I, Pomnik~ Król Pawic - Zdzisław Reczyński 

Król Miraż, Karzeł Kucharz, Kupiec II, Hassan - Andrzej l\latysiak 

Księżniczka Piruza - J\tlalgorzata Sielska 

Sermina - .Jolanta Kęćko 

Bosman Il, Armina - Beata Orlowska 

Ryby Piły, Karły, Rycerze - zespól 

Imię Sindbad z pewnością jest Wam znane. Jeśli nie 
czytaliście jeszcze pięknej książki Bolesława Leśmiana 

pt. „Przygody Sindbada Żeglarza'', to z pewnością oglądaliście 
w telewizji animowane filmy, których głównym bohaterem 
jest wesoły urwis z Bagdadu. 

Nasz „Kubusiowy'· Sindbad to ten sam Sindbad. 
Zdziwicie się jednak bardzo. gdy podniesie się kurtyna 
w naszym teatrze. Na scenie bowiem pojawi się nie bogaty 
chłopiec w hirbanie= który porzuca stabilne, acz monotonne 
życie w przepysznych pałacach dla radości morskich podróży 
i egzotycznej żeglugi po południowych morzach, lecz chłopiec 
z zabandażowaną głową, skazany na smutek szpitalnej 
rzeczywistości. 

Dziecięca wyobraźnia Sindbada, urnchomiona przez 
dziwacznego wuja, przekształci sterylny aseptyczny świat 

w czarodziejskie obrazy znane z przeczytanych książek, 

wysłuchiwanych opow1esc1 i oglądanych ilustracji, 
a napotkanych ludzi zmieni w despotycznych królów, 
groźnych czarnoksiężników i tajemnicze królewny. Szpitalne 
łóżko zamieni się w bajkowy fantastyczny okręt. 

Sindbad to młodzieniec o bogatym wnętrzu, 
postrzegający otoczenie uważnym okiem artysty, 
wzbogacający swoją wiedzę i wrażliwość, co daje mu 
poczucie niezależności i wolności tak potrzebnej po to, 
by oderwać się od codziennych przyziemnych problemów, 
dokuczli\,vych i nieprzyjaznych zdarze1i . To dlatego warto 
czytać wartościowe książki, odwiedzać muzea i oglądać 

wystawy uznanych twórców w galeriach, słuchać muzyki 
w salach koncertowych . 
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