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O SPEKTAKLU 
Na co dzień stosujemy cyfry arabskie, choć mało kto wie, 

że stworzył je świat arabski, bo to tam najwcześniej genialni 
matematycy stworzyli zręby tej nauki; tam narodziły się 
podstawy nawigacji morskiej, bez której nie byłoby wielkich 
odkrywców i odkryć. To Arabowie stworzyli zasady 
monumentalnego budownictwa, medycyny. I jest to świat 
przebogatej kultury i wielkiej literatury, niestety, też mało u 
nas znanej, przynajmniej przeciętnemu Polakowi „Przygody 
Sindbada Żeglarza" wystawiane przez Nowy Teatr z okazji 
Międzynarodowego Dnia Dziecka (ale dedykujemy spektakl 
nie tylko dzieciom) polski czytelnik zna z bajki Bolesława 
Leśmiana pod tym samym tytułem. To dość swobodna 
trawestacja jednej z opowieści księżniczki Szeherezady, 
bohaterki baśni „Z tysiąca i jednej nocy" - jednego 

fundamentalnych dzieł literatury arabskiej. Do słupskiego 
s ektaklu adaptacji tekstu dokonała Dorota Metwaly wraz 
z mężem - Hanaa Abdel Fattah Metwaly, egipskim 
dramaturgiem i reżyserem, od dawna związanym z Polską 
i współpracującym z wieloma polskimi teatrami. On też 
spektakl sł pski reżyseruje. „Przygody Sindbada Żeglarza" 
to przeurocza oi;_>owieść, bogata w niezwykle wydarzenia, 
kolorowa egzot ką kostiumów, rozedrgana tańcem 
i piosenką - słowem bardzo teatralna, przenosząca 
polskiego widza właśni w mało znany świat arabskich 
klechd, podań i mitów. 

REŻYSER O SWOIM SPEKTAKLU 
Moja przygoda z Sindbadem jest przyczynkiem do 

odkrywania świata tajemnic i niebezpieczeństw świata 
metafizycznego. I zarazem powrotem do własnych korzeni, 
do wspomnień pachnących dzieciństwem. Ale jest to 
spektakl dla każdego widza, i tego najmłodszego i tego 
starszego. Dziecko to partner, to odbiorca świadomy i nie 
uznaj ący kompromisów, wrażliwy na fałsz. Jestem 
ambasadorem obu kultur: w Polsce jestem emisariuszem 
arabskiej, a kultury polskiej - w świecie języka arabskiego. 
Pragnę oczami Sindbada choć troszkę przybliżyć polskiemu 
widzowi wartości i piękno świata arabskiego, jego głęboką 
mądrość i koloryt, słonec:rny i pełen głębokiego 
humanitaryzmu urok „Baśni 1001 nocy" . 

HANAA ABDEL FATTAH METWALY 
Reżyser, absolwent wy-

działu aktorstwa i reżyserii 
Kairskiej Akademii Sztuk oraz 
wydziału reżyserii Państwowej 
Wyższej Szkoły Teatralnej 
w Warszawie Doktorat 
w Instytucie Orientalistyki 
Uniw. Warszawskiego 
w zakresie tradycji arabskiego 

SCENARIUSZ 
Dorota Metwaly I Hanaa Abdel Fatta 

Na podstawie opowiadania B. Leśmiana, tekstów 
oraz „ Baśni 1001 nocy" 
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dramatu i widowisk teatralnych . W Polsce przez lat 20 - ma 
żonę Polkę i trzy córki. 

Reżyserował w a 
w Starej Prochowni ona1~i\W._11Sfa 

Po powrocie d Eg· 
z Polską . W międ cz sie 
im. Witkiewicza w Za or: ife trze Dramatycz-
nym w Białymstoku, ecn 'ewTe rze o mwSłupsku. 

Hanaa Abdel Fattah etwa je t pr fesorem Instytutu 
Teatralnego Akademii Szt ir e i dz ekanem wydziału 
reżyserii i aktorstwa. Jest też uz any maczem literatury 
polskiej poświęconej teatrowi (rn.in. pracowania o Szajnie, 
Kantorze, Grotowskim) oraz liter pięknej: ma na koncie 
przekłady dramatów i opowiadań twórców współczesnych, 
m.in. Mrożka, Różewicza, Iredyńskiego, Wierzyńskiego oraz 
klasyków-m.in. Sienkiewicza i Prusa .) 

Jest autorem wielu artykułów poświęconych polskiemu 
teatrowi i niestrudzonym jego propagatorem w świecie 
arabskim; za jego sprawą gościł w Egipcie: Teatr im. 
Witkiewicza z Zakopanego, Scena Plastyczna KUL, Centrum 
Praktyk Teatralnych z Gardzienic, lubelski Teatr Provisorium, 
Biuro Podróży, Teatr Współczesny z Wrocławia, Teatr 
Dramatyczny z Białegostoku, Teatr Cinema z Michałowic; 
zaprasza/ do Egiptu polskich artystów teatru: m.in. Józefa 
Szajnę, Jana Englerta, Jerzego Zelnika, Andrzeja Dziuka, 
Leszka Mądzika, Bogusława Semotiuka, Aleksandrę Górską, 
Barbarę Pszoniak- Lasocką i innych. 

Wyreżyserował w Egipcie wraz z żoną sztuki polskich 
autorów: „Bal manekinów" Bruno Jasieńskiego, 
„Niemowa" Ireneusza Iredyńskiego. 

Za propagowanie kultury polskiej w świecie arabskim 
otrzymał nagrodę polskiego ITI oraz ZAiKs-u . 

TWÓRCY 
Dorota Metwaly - Polka, magister sztuk i dziennikarz. 

Od osiemnastu lat wraz z rodziną na stałe mieszka w Egipcie, 
w Gizie. Współpracuje z mężem przy wystawianiu sztuk 
arabskich w Polsce i dramatów polskich w Egipcie. 
Współuczestniczy przy wszelkich tłumaczeniach z języka 
polskiego na arabski. W renomowanym egipskim 
miesięczniku IBDA („ Twórczość'') w stałej rubryce „Listy 
z Polski" pisze o polskiej kulturze i sztuce - o nowych 
zjawiskach w plastyce, muzyce, literaturze. 

Samir Shahin - absolwent Akademii Sztuk Pięknych 
w Kairze. Pedagog, scenograf i kostiumolog. Współpracuje 
z wieloma teatrami egipskimi, wykłada w kairskiej ASP oraz 
w Kairskim Uniwersytecie Amerykańskim. 

Dalia Fouad - scenograf, absolwentka Akademii Sztuk 
Pięknych w Kairze i tam też wykłada. 

Sherif El Wesseimy - najmłodszy z współtwórców 
słupskiego „Sindbada" - muzyk, kompozytor. Jego dziełem 
jest oprawa muzyczna spektaklu. 



NOWY TEATR 
76-200 Słupsk 

ul. Lutosławskiego 1 
tel. 059 846 70 OO 

www.nowyteatr.pl 
Duża i Mała Scena mieszczą się 

przy ulicy Jana Pawła li 3 

Kasa czynna: 
od poniedziałku do soboty 

w godz. 11.00 - 17 .OO 
oraz na dwie godziny 

przed spektaklem 

Rezerwacja telefoniczna 
od poniedziałku do soboty 

wgodz.11.00-17.00 
tel. 059 846 70 13 

Zarezerwowane bilety prosimy 
odebrać najpóźniej 

na dwie godziny przed 
spektaklem w kasie Nowego Teatru. 

Na życzenie organizujemy 
spektakle w uzgodnionych 

terminach. 
ział Promocji: 

tel. O ~ Oli ____ _.... 
prornocjaOnowyteatr.pl 

Przygody Sindbada teglarzra 


