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Nad kołyską niania donia Teresa opowiada bajkę

NIANIA: Ludzie nie są dobrzy! Szczególnie dla słabych 

i bezbronnych zwierząt... tak jak Hernando! Jego zwierzęta na 

farmie ledwo się mieściły; tyle ich było. A on wciąż zdobywał 

nowe. Zwierzęta żyły w strasznych warunkach i czekały na swój 

koniec. Hernando słyszał o duchu Czarnego Lisa zwanym el 

Zorro, ale wkładał te opowieści między bajki.

Pewnej nocy, gdy układał się do snu, stanął przed nim czarny 

lis, Zorro - oczy miał tajemnicze i przenikliwe, czarną sierść i 

ogon, którym wymachiwał, jak szpadą. Stary zląkł się, a Zorro 

odezwał się do niego ludzką mową: „...jeżeli nie uwolnisz tych 

zwierząt, wrócę tu i - nie otwarcie jak lew, ale podstępnie 

jak lis - przegryzę ci gardło!”. Hernando nie spał całą noc, po 

wschodzie słońca przekonał się jednak, że musiał to być zły sen. 

(Prolog)

W meksykańskim, rozgrzanym palącym słońcem Nuevo 
León życie płynie leniwie i spokojnie, do czasu gdy 
gubernatorem prowincji zostaje Don Hernan de Diaz. 
Mieszkańcy, zmuszeni do płacenia cotygodniowych 
danin, biednieją z dnia na dzień. Kiedy wydaje się, że 
nic nie może powstrzymać chciwego gubernatora, 
w Nuevo León pojawia się Zorro - zamaskowany mściciel. 
Tajemniczy bohater zaczyna walkę w imieniu biednych 
i pokrzywdzonych, wprowadzając sporo zamieszania. Jest 
wszędzie tam, gdzie zło próbuje zatriumfować nad dobrem. 
Jego tajemnicza postać w czarnej masce i pelerynie budzi  
podziw wśród mieszkańców Nuevo León i postrach wśród 
niegodziwców. Dla tych drugich spotkanie z Zorro oznacza 
klęskę, ośmieszenie i wycięte wprawną szpadą „Z” – znak 
rozpoznawczy tajemniczego bohatera. Szybki jak wiatr 
dzięki wspaniałemu wierzchowcowi o imieniu Tornado, 
przebiegły jak lis, którego imię przybrał, Zorro pozostaje 
niepokonany i nieuchwytny. Kim jednak jest tajemniczy 
bohater? Czyją twarz osłania czarna maska? To najpilniej 
strzeżona tajemnica…

Wspaniałe kostiumy, efektowne sceny walki na szpady, 
pułapki i pościgi – wszystko to składa się na zrealizowany 
z wielkim rozmachem spektakl.

Dariusz Czajkowski 

ZORRO

reżyseria: Arkadiusz Klucznik
scenografia: Mariusz Napierała
kostiumy: Katarzyna Sankowska
muzyka: Tercet Egzotyczny, Katarzyna Dziewiątkowska
choreografia: Marta Bury
fechtunek: Maciej Piotrowski
konsultacje kulturowe: Ricardo Rubio (Meksyk)
asystent reżysera: Jadwiga Domka

obsada: Kamil Dobrowolski, Jadwiga Domka, Henryk 
Hryniewicki, Malwina Kajetańczyk, Anna Kukułowicz, 
Tomasz Kuliberda, Robert Luszowski, Ewa Mrówczyńska, 
Bogusław Michałek, Kamila Olszewska, Maciej Owczarek, 
Andrzej Piecuch, Małgorzata Szczyrek, Natalia Zduń

premiera: 18 lutego 2018 r.


