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Któż z nas nie marzy o powrocie do świata
dziecięcej wyobraźni, dziecięcych marzeń.

A nie

się czasem, czy nie
napotkanej zielonej żabki, bo być
ona zaklętą królewną lub królewiczem? Znamy i kochamy baśni e, w których
zdarzyć się może wszystko.
Jedną z takich baśni, w której przewijają
się najbardziej klasyczne motywy jest
"Baśń o zaklętym kaczorze".
M łoda dziewczyna Weronka przyrzeka tajemniczemu głosowi ze studni, że w zamian za wodę
dla chorego ojca, zostanie jego żoną.
Takiej przysięgi nie odważyły się złożyć
jej siostry. Kiedy Weronka nocą przychodzi
na wyznaczone spotkanie, jakież jest jej
przerażenie, kiedy okazuje się, że przyrzekła zostać żoną kaczora. Ale jak to
w bajkach bywa, Złotnika w kaczora zaklęła
zła czarownica Wojewodzianka za to, że nie
był jej posłuszny. Warunkiem powrotu kaczora
do postaci ludzkiej jest przyrzeczenie
dziewczyny, że zgodzi się zostać jego żoną.
Weronka warunek ten spełniła i wszystko
skończyłoby się dobrze, gdyby nie jej siostra
Jagna ....
"Baś ń o zaklętym kaczorze" jest najnowszą
premierą teatru "Kubuś".
Co o naszej premierze piszą recenzenci:
zastanawialiście

pocałować
może jest
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KIELCE. Wczoraj, w Teatrze Lalki I Aktora „Kubuś" odbyła
się pierwsza w tym sezonie premiera, a była nią „Baśń
o

zaklętym

kaczorze" Marii Kann. A oto co nam o tej sztuce

powiedziała Irena Dragan, reżyser spektaklu: - „Wybrałam
właśnie tę baśń , ponieważ jej tekst jest bardzo piękny, szlachetny, a zarazem „na czasie". Mówi o dobroci i poświęceniu - teraz,
gdy wokół jest tyle egoizmu. Jest to też mój rodzaj protestu wobec

tego, co serwowane jest dzieciom w telewizji - przeciwko brutalności, przemocy, myśleniu wylącznie o sobie."
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ROZHULANE
I KOLOROWE

Premiera w „Kubusiu"

Lalki jak z bajki
Suknia Matki Ksi ęży ca jest ze srebrzystych cekinów i pere łek. Matka
Sionka ma szatę złocistą a Matka Wichru - z kolorowego, po s trzę pionego
szyfonu przybran ego gałązkami. Czarownica - Wojewodzianka zmienia
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strój aż trzy razy, ajedna kreacja pięk
niejsza od drugiej. Lalki wykonane
według projektu Małgorzaty Domań
skiej do „Baśni o zaklętym kaczorze"
Marii Kann, spektaklu przygotowanego w Teatrze „Kubuś " w Kielcach, są
naprawdę piękne.
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Największym walorem przedstJw1enia iest scenogr~f1a i bajecznie ko·
1crowe lalki zaproiektowane przez
Małgorzatę Domańską. Pełne dyna·
mizmu. z wyraź n i e zaznaczonymi ry·
sami psychiki. zmechanizowane kukły
zadecydowały w główne j mierze
o sukcesie sztuki. Wicher 11ego matka
to bodajże jedne z naj piękniejszych la·
lek, żywych i dynamicznych. Srebrzył
się na scenie Księżyc , a przez złote
włosy przesyłało promienie słoneczne
Słońce . - Jakle ma pazury! - krzyknęło pewne dziecko na widok czarow·
nicy. I nic dziwnego: Wojewodzianka
z nastroszonym zielonym czubem
włos ów na głowie i szponiastymi pal·
cami b u d z iła n iechęć. a nawet strach .

Uzupełnieniem. a właśc11•;;e perełka
spektaklu jest piękna. liryczna. spoko)·
na 1trochę nostalgiczna oprawa mu·
zyczna Teresy Ostaszewskiej. Długo
po przedstaw1en1u brzmiała w uszach
melodia piosenki kaczora .. Pomnq coś
m1 obiecała. gdys ze studru wodę brala·
moj ą zo ną oyć: mni e wierną być".
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