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TAJEMNICZE KRÓLESTWO
OPERA DLA DZI ECI
Tajemnicze królestwo to cykl oper dla dzieci . Prezentujemy w nim najmłodszej

publicznoki utwory skomponowane specjalnie dla niej, a tym

samym rozbudzamy ich

wrażliwość

i wyobrażnię.

Najważniejszym

bowiem
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celem tego projektu jest pokazać, jak wyjątkową sztuką jest opera i jak
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wiele ma niepowtarzalnego uroku; by ją poznać i polubić .
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Wiele z przedstawianych utworów opiera się na znanych dzielach
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klasyki literatury dla dzieci. Nowy jest sposób przedstawienia tych historii.
Towarzyszy im bajkowa scenografia, fantazyjne kostiumy,
muzyka. gra

świateł .

Taki sposób prezentacji, inspirowany

światem doświadczeń,
przedstawień
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wyjątkowa
dziecięcym
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jedynie skalą i tematyką różni się od wielkich
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operowych .

Wierzymy,

że

nasze spektakle to

początek

przygody, która

będzie
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z anielskim spokojem pali

fajkę wodną,
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o małej dziewczynce, która we śnie zablądzila w krainie, w której wszyGąsienica
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zapraszamy na Alicję w Krainie Czarów - barwną historię

stko jest mozliwe .
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trwającą całe życie.
Dziś
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dziś wspaniałą atrakcją, a w przyszłości przerodzi się w miłość do opery
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Szyderczy Kot wykrzywia się do wszystkich w zlośliwym uśmiechu, można
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tam coś zjeść i nagle zamienić się w olbrzyma, coś wypić i stać się liliputem . Cóż to za miejsce?!
i do

wyjaśnienia .
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KIEJ

PER

za historia?! Tutaj nic nie jest logiczne

a słowa absurdalne,

n[esłychane, zaskakujące,

niemo-

najlepiej oddają atmosferę tej krainy. Do tego efektowna choreo-

grafia oraz pełna fantazji scenografia i kostiumy - wszystko to stworzy
na scenie wspaniale widowisko .
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Zapraszamy na

wyjątkowy dzień
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w Tajemniczym królestwie opery!
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Alicja zmęczona zabawą zasnęła w ogrodzie.

Obudził j ą przebiegający w pośpiechu Królik.
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Dziewczynka

bez zastanowienia

wskoczyła za nim do jamy.

Dzi ęki gr zybkom
ze słoika możesz
zm ni ej s zać s ię

i zwiększać jak
chcesz!

3

5

Wpadła do pokoju pełnego zamkniętych
drzwi ...
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Tam spotkała Pana Gąsien i cę.

Chwilę późnie j pojawiła się K siężna
z dzieckiem, Kucharka i Szyderczy Kot.

'
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... i zn alazła butel eczkę z napisem „Wypij
mnie" . A lic ja wypiła kropelkę i zm nie j szyło

s ię tak ba rdzo, że ud ało s ię jej weiść przez
drzwiczki do magicznego ogrodu .
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Kucharko rozsypywało dookoła pieprz, a Kot mówił ludzk im głosem !

Tutaj zawsze
jest poro
podwieczorku !
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8

Za kolejnymi drzwiami trwał podwieczorek bez końca . Czas przes tał płyn ą ć,
a Marcowy Za jąć , Szalony Kapelusznik i Suseł spoko.n ie pil i her batę, gdy nagle..

Krok iet Królowej był dziwny: Flamingi zamiast
kijków, jeż e za miast kul i Królik udający bramkę!
Królowa zaś tyl ko wykrzykiwala groźne rozkazy.

Musisz konieczn ie

poznać Fałszy.vego

Czy umiesz
g rać w krokieta,
Alic"o?

Żółwia, Alicjo !
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... pojawiła s ię Królowo Kier ze swym dworem - ta l ią kart.

... a potem powiedziała
z u pełnie spokojn ie:
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Nagle no dziewczynkę spadł deszcz kort

Alicjo obudziło się w ogrodzie.

do gry. Tajemniczo kraino zn i knęło .

Żółw i Alicjo bawili się świetnie, ale znów
ktoś im przeszkodz ił. Dworzanie Królowej
złapal i złodzieja ciastek.

16

Czy to był tylko sen?
13

Odbyło się rozprawo ~dowo, która
bardzo rozgniewało Alicję.
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Nagle na dziewczynkę spadł deszcz kart

A licja obudz iła się w ogrodzie.

do gry. Ta jemnicza kraina zn iknęła.

Żółw i Alicja bawili się świetnie, ale znów
ktoś im przeszkodzi/. Dworzanie Królowej
złapal i złodzieja ciastek .

16

Czy to był tylko sen?
13

Odbyła się rozprawa sądowa, która
bardzo rozgn i ewała Alicję.
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Było

upalne

ją łapanie

popołudnie.

motyli,

zasnęła

Alicja
na

bawiła się

ławeczce.

w ogrodzie, a gdy

Po chwili

zmęczyło

obudził ją przebiegają

cy przez ogród Królik, który bardzo się gdzieś spieszył. Dziewczynka
zobaczyła,

jak

zniknął

zobaczyła, było

w jamie i bez wahania

dziwne. Stala w pokoju

z nich byly tak małe,

ze Alicja

wskoczyła

za nim . To, co

pełnym zamkniętych

drzwi. Jedne

moglaby zaledwie przecisnąć głowę. Gdy

rozejrzała się wokół, dostrzegła

na stoliku

buteleczkę

z napisem „ Wypij

mnie" i kluczyk„. Zgadnijcie, do których drzwi?

---

myśląc

Nie
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bardzo,

Q
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że

wiele,

wypiła kropelkę

najmniejsze drzwi staly

napoju i.„

zmniejszyła się

się zwykłe. Obróciła

klucz w zamku

i przekroczyła próg. Po drugiej stronie nie bylo mniej ciekawie

* „ •,.„•

tak

niż

przed

chwilą: na wielkim grzybie siedział Pan Gąsienica, palił fajkę wodną

i

podając

dziewczynce

słoiczek

grzybków, powiedzial,

że dzięki

nim

może

wedle życzenia stawać się bardzo malutka albo bardzo duża.
Wyobrażacie
nęła
TVP
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wrażenia,

z

się Księżna

~

sobie, jak

już słyszała głośne:

a

z dzieckiem, Kucharka

Kot, który skwapliwie

,/! kultur,oonline

no

ją dziwić

Nie
co

zdziwiła się

to,

było

że

to

wyjaśnił

wszyscy

łatwe,

są

Alicja? Ale jeszcze nie

Apsik! Apsik! Za

rozsypująca wszędzie

Alicji,

że

zwykłe
długo

ujrza ł a?

chwilę pojawiła

pieprz i Szyderczy

jest w Krainie Czarów i nie powin-

dziwni. ..

ale dziewczynka

starała się przyzwyczaić

ją wciąż spotykało . J uż myślała, że się udało,

drzwi. I co

ochło

ale

- Kapelusznika, Marcowego

przeszła

Zająca

i

do tego,

przez kolejne
Susła.

To nie-

towarzystwo zasiadło do podwieczorku, który trwał już bardzo

i nie

miał się

szybko skończyć z prostego - jak na Krainę Czarów

- powodu : otóż Czas się obraził i przestał biec. .. Nagle zabrzmiały fanfary! Oto nadeszła Królowa Kier z dworem, a chwilę póżniej Alicja
została
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Instytutu

zaproszona na krokieta . „

J akże

zwariowana to

by ł a

gra! Zamiast

kijków - Flamingi, zamiast ku l - Jeże, zamia st bram ki - Królik, a na dodatek

zły

humor Królowej, który

na

ścięcie głowy!

sprawił, że skazała

Co to by

było,

ona

każdego

gdyby Królowa nie

z

grających

postanowiła też

przedstawić Alicji Fałszywego Żółwia? W jego towarzystwie dziewczynka
bawiła się świetnie

i prawie

witych zdarzeniach tej

mogła zapomnieć

wędrówki.

Prawie, bo

okrzyki dworzan Królowej, którzy
Brak

słów,

by

opowiedzieć,

i

tańczyła wymyślnego

działo się

zaczął padać

się

gniewne

ciastek„.

dalej„ .

Pojawił się

Gryf,

głębinach zjadła zupę żół

kadryla, a poza tym

w procesie Waleta Kier, co wcale jej
podczas procesu

zabawę przerwały

złapali złodzieja

co

Alicja w eleganckiej restauracji w morskich
wiową

o wszystkich niesamo-

nie

musiała wziąć udział

spodobało„.

Na dodatek

deszcz, ale nie mokry, tylko - jak to bywa

w Krainach Czarów - karciany„.

Właśnie

tak,

zaczął padać

deszcz kart

do gry.„
Gdy karciany deszcz sobie
w ogrodzie.

Wokół unosiły się

to wszystko

było

nie

był

motyle i

Alicja
ważki .

tylko snem! Tymczasem obok

coś przypominało„.

dostrzegła kartę

padał,

Dziewczynka

obudziła się

Alicja

przebiegł

sądzić?

ławeczce

pomyślała:

rozejrzała się wokół

do gry.„ I co o tym wszystkim

na

A

A

więc

Królik„. To jej

i obok

ławeczki

może

to jednak

sen„.

Adam Frontczak
(wedlug „Alice In Wonderland" Roberta Chauls'a)
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