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„Za.topione królestwo".
Ale też Marta Malicka mtaia
do dyspozycji
bardzo efektowny materiał sceniczny. Jeden z
autorów sztuki. to pisarz (który m. m. naplsaL już wiele kstą
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„Zat<>pkme królestwo" to upowiesć o przygodach mtodego ry
ba/ca Marka, ktory przy pomocy zaczarowanego harpuna, pokonawszy groźnego smoka, uratowal cały dwór królewski, zatopiony
kiedyś
przez
czarnoksiężnika. Marek w11ka.zuje prz11
tym niezwykłą dzielność i roztropność,
dzięki której wym1cme się równwż z sideł,
jakle
nastawia na niego złv herszt inra.rów - Murat.
Mali widzowie, podekscytowani przygodami Marka i Małgo
si. śledzą z niekłamanym zainteresowaniem Ich Losy i glosnvml okrzyka.ml ostrzegają przea
grożącym
im
niebezpteczenstwem.
Wartość spektaklu powlększv
la przyjemna muzyka Bogdana
Pawlowsktego, jeszcze zaś bardziej niezw11kle kok>rowa oprawa scenograficzna
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Dziurka (Bogdan Wiśniewski i
Czesław Przybyła)
oraz
przP.wrotny hernt Murat (Zbigniew
Niewcza.s> wno.sill do ,apekta.klu
wiele humoru, jak g<j'!fby zapożyczO'llego z komeg!i deU'arte,
;ednakż
unikając prz11 iym ian!e;1 ir
ia.inoś
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Szczerą sympatię wtdownl zysiwi dzielny
Marek
(M 1cnal
Szewczyk)
I
M<Ugosla
(Alicja
Knast), a także Królowa (Irena
Malk i ewicz).
Zólw
cstan i sla.w
M. Kamiński) I inni.
Zestawiając pozytywy spektaklu zanotujmy też jeden ma'lllca
ment.
Oto tekst piosenek me
zawsz.e w pełni dochodzi do wi·

dawać wyraźniej,

Więc albo poalbo te:
nieco muzykę.

dzów. Trzeba by
go

stonować

M. JAGOSZEWSKl
NA ZDJĘCIU:
na pterwszym
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a dalej B . W ifa l ewskl, Z. Niew•
czas, Cz. Przybyla .

