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Teatr Lalki i Aktora „Kubuś" w Kielcach 

Bolesław Leśmian 

1<%ó-l<JJ Wy~ H~ełv 
wg baśni „Rybak i geniusz" oraz „Opowiadanie króla Wysp Hebanowych" 

w spektaklu wykorzystano aforyzmy Aliszera Nawoi w przekładzie Leopolda Lewina 

adaptacja i reżyseria - Irena Dragan 
scenografia - Magdalena Valencia 

muzyka - Paweł Jankowski 
plastyka ruchu - Kazimierz Knol 

efekty multimedialne - Mikołaj Valencia 

o~ 
Narratorki - Dorota Anyż, Jolanta Gajos, Ewa Lubacz, Małgorzata Oracz 

Chryzeida - Ewa Lubacz 
Rybak, Potwór - Błażej Wawszczyk 
Dżinn, Sułtan - Andrzej Skorodzień 

Wezyr, Król - Michał Olszewski 
Medyk - Małgorzata Oracz 

Kucharz - Maria Skorodzień 
Niewolnice - Jolanta Gajos, Małgorzata Oracz 

Ryby, rekwizyty - zespół 

Spektakl „Opowiadanie króla Wysp Hebanowych" przygotowany został z okazji Jubileuszu 30-lecia pracy 
Ireny Dragan na stanowisku dyrektora teatru ,,Kubuś". 

Jest to kolejna sceniczna realizacja, zawartych w zbiorze „Klechdy sezamowe", baśni Bolesława 
Leśm iana,jednego z najwybitniejszych poetów polskich. 

„Klechdy sezamowe" to zbiór oryginalnie opracowanych i pięknym językiem przez Leśmiana 
opowiedzianych legend i baśni wschodnich, pochodzących z „Księgi tysiąca i jednej nocy", które przenoszą nas 
w świat istot i zjawisk nadprzyrodzonych, a ich bohaterowie przeżywają barwne, niezwykłe przygody. 

Po wystawianych już w naszym teatrze opowieściach o latającym, zaklętym rumaku, Alibabie 
i 40 rozbójnikach, Aladynie i jego cudownej lampie oraz pięknej i mądrej Parysadzie przyszedł czas na ostatnie 
dwie baśnie z tego zbioru: „Rybak i geniusz" oraz „Opowiadanie króla Wysp Hebanowych", z których druga 
jest kontynuacją pierwszej. Na nich oparte jest przedstawienie. 

Pierwsza baśń opowiada o ubogim i pracowitym Rybaku. Druga o nieszczęśliwym Królu zaklętego 
w jezioro państwa. Losy obu bohaterów są ze sobą powiązane. 

Pewnego razu Rybak wyłowił z morza uwięzionego w małej szkatułce Dżinna, który w zamian 
za uwolnienie obiecał Rybakowi wielkie bogactwa i polecił mu, żeby zaniósł swemu Sułtanowi ryby z pewnego, 
tajemniczego jeziora. Tak też Rybak uczynił. 

Okazało się, że ryby były w czterech kolorach. Zdjęty ciekawością Sułtan postanowił rozwikłać zagadkę 
niezwykłych ryb, co doprowadziło go do uwięzionego w pałacu Króla Wysp Hebanowych. Króla uwięziła jego 
żona Chryzeida- zła czarownica, która kochała i czciła jako bożka Potwora. Z zemsty za zabicie Potwora zamieniła 
Króla do połowy w marmur, jego państwo w jezioro, a poddanych w ryby. Przejęty do głębi losami Króla, 
współczujący Sułtan, dzięki swej odwadze i sprytowi, doprowadził do odczarowania nieszczęśnika i jego państwa. 

Ta historia miała swój szczęśliwy finał także dzięki Rybakowi, od którego przecież wszystko się zaczęło. 
Dlatego w nagrodę Sułtan obdarzył go licznymi skarbami. I tak spełniła się obietnica Dżinna - Rybak stał się 
bogatym człowiekiem . 

Bohaterowie tej niezwykłej opowieści dzięki swej determinacji, podejmując liczne trudy i wykorzystując 
nadarzające się okazje, potrafili zdobyć szczęście i wielkie bogactwa. 

Spektakl zrealizowany został w konwencji planu żywego i teatru czarnego, z wykorzystaniem efektów 
multimedialnych, wzbogacających stronę plastyczną przedstawienia. 

Spektaklprzeznaczonyjestdlawidzówodlat5. Czastrwania-1 godz.20min.(z l przerwą-15min.) 



Teatr Lalki i Aktora „Kubuś" 
25-304 Kielce, ul. Duża 9 

tel./fax 41 344-58-36, 41 368-02-93 
www.teatr-kubus.pl 

Zastępca Dyrektora - Przemysław Predygier 

Lalki i dekoracje wykonała pracownia plastyczna Teatru w składzie: 
Aleksandra Jędrzejewicz, Barbara Kurzątkowska, Marzena Smolińska, 

Krystyna Stachowicz, Henryk Nyk i Marek Srebrzyński 
pod kierownictwem Michała Lacha. 

Światło i dźwięk: Dariusz Syska 
Maszyniści sceny: Krzysztof Kęćko, Marek Pawlik 

IMPRESARIAT 

25-304 Kielce, ul. Duża 9; tel. 41 344-58-36, 41 368-02-93 
Bogumił Niebełski tel. 600-296-749 
Joanna Kowalska tel. 696-725-330 
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