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Nowe spojrzenie na przeszłość.
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W dziejach świata, po mrokach średniowiecza, poszukując
nowego sposobu życia, Zachód zaczął patrzeć wstecz i zastanawiać się
nad starymi naukami i sztuką . Nastąpił powrót do kolebki cywilizacji Grecji.
Później , opierając się

i 40 tozbóin ików

na raportach poprzednich historyków,
zainteresowanie Zachodu przeniosło się na Wschód. Zachodni
odkrywcy napotkali tam nieznany, tajemniczy świat nauki, kultury
i sztuki. Poznanie dziedzictwa kulturowego Wschodu stało się
podstawą powstania renesansu.
Ze wschodniej literatury Zachód najbardziej zafascynowała
zwana Baśnie tysiąca i jednej nocy. Zawarte w niej
opowieści były unowocześniane przez długi okres czasu przez
zwykłych ludzi i przekazywane ustnie z pokolenia na pokolenie.
Fascynujące opisy egzotycznych wschodnich krain i wspaniałych
fantastycznych przygód sprawiły, że książka ta stała się jedną
z najbardziej popularnych.
wyjątkowa książka

z

oryginału

perskiego przełożyła Ivonna Nowicka

reżyseria

- Dżawad Zolfaqari
projekty lalek - Ali Pakdast
projekty dekoracji - Roya Afshar
muzyka - Farzad Goodarzi

Obsada:
Alibaba - Michał Olszewski
Matka Alibaby - Jolanta Kusztal
Osiołek, Żona Salima - Dorota Anyż
Herszt - Małgorzata Oracz
Saber - Jolanta Gajos
Dżaber - Błażej Wawszczyk
Salim - Andrzej Skorodzień
Hadżara - Ewa Lubacz
Krawiec Kazem - Maria Skorodzień

W okresie wielkiego wpływu kultury wschodniej na zachodnią
różne opowieści z tej książki, takie jak: Alibaba i 40 rozbójników,
Przygody Sindbada Żeglarza, Cudowna lampa Aladyna czy opowieść
o Szeherezadzie stały się inspiracją dla twórców z różnych dziedzin
sztuki, takich jak: literatura, teatr, muzyka, film. Doceniono również
wartość literacką tej książki. Ostatnie badania udowodniły, że Baśnie
tysiąca i jednej nocy są pochodzenia irańskiego .
Sztuka lalkowa napisana przez Dżawada Zolfaqariego
2006 roku główną nagrodę na Teherańskim
Międzynarodowym Festiwalu Teatru Lalkowego. Realizacja Alibaby
; ./O rozbójników w teatrze „Kubuś" poszukuje nowych aspektów
prezentacji, które zakładają odwołanie się do wyobraźni widza, użycie
nowych form estetycznych oraz wciągnięcie publiczności do udziału
w rytualnym świecie teatru.
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