


Teatr Lalki i Aktora „Kubuś" w Kielcach 

Li-Cz'ao-Wei 

CÓRKA KRÓLA 5HOf<A 
na podstawie opowiadania „Córka smoka" 

przekład - Ewa Witecka 

adaptacja i reżyseria - Irena Dragan 
scenografia - Urszula Kubicz-Fik 

muzyka - Piotr Salaber 
wykorzystano również oryginalną muzykę chińską 

plastyka ruchu - Kazimierz Knol 
efekty multimedialne - Tomasz Niedzielski 

wykorzystano fragmenty wierszy z „K'i.i Ji.iana Pieśni z Cz'u" 

nagrania muzyczne - Sound Design Studio w Warszawie pod dyrekcją kompozytora 
realizacja nagrań - Chris Aiken 

Spektakl przeznaczony dla widzów od lat 6. 

Narratorka - Ewa Lubacz 

Córka Króla Smoka - Ewa Lubacz 
Jolanta Kusztal - animacja 

Michał Olszewski Liu -
Jolanta Gajos - animacja 

Król Smok _ Andrzej Skorodzień 
Maria Skorodzień - animacja 

Król Tsientangu _ Błażej Wawszczyk 
Dorota Anyż - animacja 

Służący - Małgorzata Oracz 
Dorota Anyż, Jolanta Gajos - animacja 

teatr cieni - Zespół 

Strażnik - Jolanta Gajos 

pokaz sztuki walki - Krzysztof Kęćko 

Zapraszając do obejrzenia spektaklu „Córka Króla Smoka", teatr „Kubuś" 
proponuje swoim Widzom wyprawę w odmienny od naszego krąg cywilizacyjny, 
jakim jest fascynująca i urzekająca swoim bogatym kolorytem kultura chińska. 

Opowiemy Wam starą, chińską baśń, pochodzącą z czasów dynastii T'ang 
(618-907 r.), o wielkiej miłości, która połączyła przedstawicieli dwóch, wydawałoby 
się zupełnie różnych, ajednak podobnych światów: ziemskiego i nadprzyrodzonego. 
Wiodący skromne życie wśród ludzi pewien uczony imieniem Liu, młodzieniec 
o niezwykle szlachetnym charakterze, zakochał się w równie wartościowej 

dziewczynie, ale pochodzącej z innego, pozaziemskiego świata, Córce Króla Smoka 
- potężnego władcy jeziora Tungting. Od pierwszego spotkania zauroczonej sobą 
pary musiało jednak upłynąć wiele czasu i dużo się wydarzyć, zanim koleje losu 
połączyły ich na zawsze. 

Występujące w baśni smoki, istoty nadprzyrodzone, posiadają ludzkie cechy, 
ich czynami rządzą, podobne do ludzkich, emocje. Smoki ingerują w sprawy ludzi 
i w zależności od swej natury albo im pomagają, albo szkodzą. W mitologii chińskiej 
smoki to zwierzęta na ogół dobroczynne, potężne duchy powietrza, morza i ziemi, 
w znacznym stopniu odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie zjawisk 
przyrody, w odróżnieniu od naszej kultury, w której smok, pokonywany zwykle przez 
bohatera pozytywnego, to uosobienie wszelkiego zła. 

Przedstawienie oparte jest na chińskiej ikonografii. Kostiumy 
i charakteryzacja zostały zaprojektowane w nawiązaniu do reguł obowiązujących 
w Operze Pekińskiej - tradycyjnym teatrze chińskim, który powstał na przełomie 
XVIII i XIX w. Operę Pekińską charakteryzuje radykalna umowność, ubóstwo 
środków inscenizacyjnych i bogactwo technik aktorskich. Jest to jeden z najściślej 
skodyfikowanych teatrów świata - każdy element kostiumu, gest, ruch i spojrzenie 
posiada określone znaczenie. Kostium określa funkcję i pozycję społeczną, a maska 
charakter granej postaci. Kolor czerwony maski symbolizuje uczciwość, fioletowy -
odwagę, czarny - sprawiedliwość, biały - przebiegłość i zdradę, niebieski -
okrucieństwo, zielony - impulsywność, żółty - zapał i ambicję, złoty - bóstwo, 
natomiast biała plamka umieszczona wokół oczu i nosa charakteryzuje postać 
humorystyczną. 

W spektaklu można będzie zobaczyć naczynia zaprojektowane na wzór 
autentycznych, pochodzących z XVIII w. p.n.e., kiedy to sztuka odlewania naczyń 
z brązu osiągnęła najwyższy poziom zarówno pod względem artystycznym, jak 
i technicznym. 

W przedstawieniu nie zabraknie rozpoznawalnych na całym świecie, 

charakterystycznych dla kultury chińskiej, elementów sztuki walki, tańca z mieczem, 
proporcami czy szarfą. 

Baśń opowiadana jest w trzech planach: aktorskim, lalkowym 
i w tradycyjnym ludowym teatrze cieni, który jest charakterystyczną dla teatru 
chińskiego,jedną z najstarszych form teatralnych, znaną od X wieku. 

Bogata oprawa scenograficzna, z efektami multimedialnymi i projekcjami 
materiałów dokumentalnych, oraz wykorzystana w spektaklu oryginalna 
i stylizowana na chińską muzyka w znaczący sposób wzbogacają wiedzę o tak 
egzotycznej dla nas kulturze chińskiej. 




