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preuntuje dość mierny poziom gry najlepszy, zapo7.nanie się nawet. 7. 
aktorskiej. Wyróżnia się jedynie 1 .l•~o •łabuym utworem jest pozy
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Przygoda w ,,Syrenie'' 
• ,Niezwykła JU'"EYlfod&" komM.la muzyczna. dl~ młodzieży 

nkolnt'j J. Odrowąża z muzYk~ W. Machana. Reżyseria 
n. Pletraszkiewlc1. Scenografia: T. Sowicki. Chorrografia: 
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KIEWICZ 

J. Matus?:ewski. Kier. muzyczne: ~'I. Nowicki. Premiera 
w teatrze „Syrena". 

T• komedia mu:r:yc:r:n•. a raeuJ j J>RZEJ MIRECKI - ,mote iłlatego 
tarclk ~cenic:r;ny dla młodz1ety, ma ' „.łunie, te nie robił z 1iebir bo
mnós~„·o dowcipów, nousensó1'· I basa i gra 1y1n,pa.tycznei:o, weso
tmiv. „wygłupó,v", ktore, na'\\ia· 1 lego wyrostka. na.ł"-ta.rsze~-o ?. ca· 
sem mowia,c, bardzo podobają ~ię łPj grupy (ch<>ć „ tekstu to bynaj
mlodociant j widowni. Czy shiszn• niej t>le wynika). 
Jest holdowanie tego r1>dzaju ~us- Wielkie bl'lUI'& wldo,~ni zbirra 
tom dzieci, to sprawa do dyskusji. R0l't1AN KLOSOWSKl, jako nie· 
Pomijam więc za~adnienie dobrych zdarny Filipek, który •ze 1tdener· 
c~)'. . zlycłl dowclpow, subtelnego czy wowanla ciagłe przekr,ca !Iłowa. 
trywialnego humoru. WainieJszym Całość pr:zedst)i.wienia o~ywia wiel
dla mnie w tym przedstawieniu ka ilość '_piosenek. 
jest pewnego rodzaju nieporozumi•- „Niezwykła puygoda" ma bar
rue, które przebija przez całą kon- dzo duio potknięć urt'.twno w kon· 
cepcje reżyserska,. crpc~I reżyser~kieJ, jak i w sa-

W komedii występuJa truj mlo- mym tekśnit. Ale nie bądźmy z.byt 
1h:i chłopcy I "dziewczynka. Tekst surowi. Komedii muzycznych dla 
poswala przesuwać g"ranicę wieku I ntł1>dz1ety jut bardzo niewiele -
tej czwórki do~ć daleko w r;órę i może wJęc ta utoruje wrencie dro
w dół. Teatr przesu1111t tę grani· ~ę do •ceny dziecięcej tego rodz;<
rę bardzo w dól i na tym si~ po- Ju s-r.tuce. Do.bne równlet~ że teatr 
tknął. l\11ROSLA WA KRAJEWSKA „Syrena" przyg&towat przedstawte· 
np. jako podlotek,. b)laby dosko· " ' " dla dzieci. Czy m" to być za
nała - jako m"la dziewez}"nka. powiedi utwc>rzenia przy tym tea
wyg"la,da „jak przebrana" i U1'i. To trze M"~ny młodzieżowej! Jeżeli tak, 

Z. X:WIECINSitA 

••. „„ """ iedzirć m<>żna o JERZYM I to życzymy powodzenia. 
TURKU w roli małego chłopca. 
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