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Teatr Lalki i Aktora „Kubuś" w Kielcach

Jan Mirga

BaśVl.ie

cy9atftskie
RoW\aV\.e paraW\isia
adaptacja i reżyseria - Irena Dragan
scenografia - Mikołaj Malesza
muzyka - Piotr Salaber
plastyka ruchu - Kazimierz Knol
nagrania muzyczne - Sound Design Studio w Warszawie pod dyrekcją kompozytora
realizacja nagrań - Chris Aiken, skrzypce solo - Michał Rybacki
w spektaklu wykorzystano wiersze Jana Mirgi i wiersze Papuszy w przekładzie Jerzego Ficowskiego

Obsada:
Ciotka Młodego, Córka Króla Deszczów, Bieda
Babka Młodej, Noc

- Dorota Anyż
- Jolanta Kusztal

Młoda, Najpiękniejsza, Kałe

Jakha, Srebrna Rosa,
Gwiazdka, Wiatrowe Urwisy

- Ewa Lubacz

Matka Młodej , Córka Króla Mórz, Wąż,
Oślica Kłapoucha

- Małgorzata Oracz

Matka Mfodego, Córka Króla Wiatrów,
Stara Kobieta, Wielka Góra

- Maria Skorodzień

Ojciec Młodego, Bóg, Czarny, Smok, Maciej, Orzeł

- Ryszard Barański

Brat Młodej, Archanioł, Orzeł, Książę - Żebrak,
Gaduła, Dziei1, Niedźwiedź, Wiatrowe Urwisy
Ojciec Młodej, Rom, Król , Kowal Antoni, Wieloryb
Młody,
Aniołki,

Grajek, Gabor

Wozy, Ptaki, Rycerze, Kruki, Bracia

- Michał Olszewski
- Andrzej Skorodzień
- Błażej Wawszczyk
- Zespół

Przygotowany na Jubileusz 55-lecia Teatru spektakl „Baśnie
cygańskie. Romane paramisia" wpisuje się w nurt działań teatrn,
mających na celu przybliżanie młodym widzom różnych kręgów
kulturowych, przełamywanie barier wynikających z uprzedzeń
i szukanie płaszczyzn porozumienia.
Przedstawienie pokazuje kulturę Romów, którzy choć od stuleci
naszymi bliskimi sąsiadami, wciąż pozostają najbardziej hermetyczną
i najmniej znaną grupą etniczną w Europie. Bardzo często spotyka ich
brak tolerancji i szacunku, a nawet wykluczenie.
są

Pisał o tym w swoich wspomnieniach Jan Mirga, autor jedynego
wydanego w Polsce zbioru autentycznych baśni cygańskich, wywodzący
się ze starego cygańskiego rodu, mieszkającego w Czarnej Górze
na Spiszu. Baśnie te zapisał w języku polskim i romskim. Niektóre
wymyślił sam, a niektóre powstały na kanwie opowiadań jego matki,
snutych podczas wieczornych romskich spotkań.

To poetyckie opowieści o marzeniach, dążeniu do piękna
i walce dobra ze złem, których głównymi bohaterami są przeżywający
różne perypetie Romowie. Z tego zbioru baśni pochodzi 5 opowiadań
zaprezentowanych w spektaklu. Są to: opowieść o tym, skąd się wzięli
Romowie; o tym, jak pewien Grajek przywrócił serce księżniczce;
o pięknej córce biednego Kowala, która swą dobrocią odczarowała
zaklętego w Straszydło Księcia i jego zamienionych w kruki siedmiu
braci; opowieść o tym, jak bogaty Maciej przez nadmierną chdwość stał
się parobkiem swego dawnego sługi i o tym, jak Noc pokłóciła się
z Dniem i odeszła, zabierając ze sobą Sen.
Przedstawienie pokazuje kulturę Romów we wszystkich jej
charakterystycznych przejawach: pieśni, tańca, ubioru, zajęć, profesji
i obyczajów, m.in. prezentuje zwyczaj kupowania panny młodej,
na którym opiera się pomysł inscenizacyjny przedstawienia.
Spektakl „Baśnie cygai1skie. Romane paramisia" to rówmez
spotkanie z pełną tęsknoty i poczucia dumy z własnej tożsamości poezją
romską Jana Mirgi i Papuszy, najsłynniejszej w Polsce cygańskiej poetki.
Spektakl zrealizowany został w planie
Przeznaczony jest dla widzów w każdym wieku.
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