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Вистава змусила всіх не тільки посміятися від душі, а й задуматися про найважливіше.
Глядачі аплодували стоячи та обіцяли рекомендувати усюди.
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«Мельпомена Таврії»: чим дівуватіме цьогоріч херсонців та гостей

Ювілей: переможці та учасники Херсонського шоу "Битва талантів" ось уже 10 років виходять на
сцену.

XХІ Міжнародний театральний фестиваль «Мельпомена Таврії»: що и коли покажуть

Тэги:

Культура Херсон Событие

Новый выпуск газеты «Гривна» №26 от 24 июня 2020

На месте «Белого дома» в центре Херсона 100 лет назад располагался... цирк!
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Актори херсонського театру Куліша закликають відмовитися від культу краси

Автор: Дарья Мельник 25 Апр. 2019 11:52

фото автора

Вчора, 24 квітня, у Херсонському академічному музикально-драматичному театрі ім. Куліша відбувся
допрем'єрний показ епатажно-сатиричної комедії під назвою «#Фейс_контроль».

Аби переглянути друге творіння молодого херсонського режисера Євгена Резніченка, на сцені під
дахом зібралася значна кількість містян та представників ЗМІ. Традиційно на початку дебюту до глядачів
звернувся директор культурного осередку Олександр Книга. Його щастю не було меж, коли він
побачив, що допрем'єрний показ викликав у херсонців такий інтерес, і попри всі справи вони завітали
на перегляд.

«Я дуже радий побачити усіх вас сьогодні в нашому залі. Навіть, не очікували, що стільки
виявиться бажаючих переглянути. Коли вперше з'явилася думка влаштувати показ, не спадало на
думку, що реєстраційні листи будуть летіти до нас з перших днів оприлюдненої інформації. Сьогодні
представляємо вам сучасну драматургію, яка раніше не була показана на сцені херсонського театру.
Цей жанр вже раніше представляли у Німеччині та країнах Західної Європи. Ось і ми
вирішили проексперементувати, що з цього вийшло вирішувати саме вам»,- зазначив Олександр
Андрійович.

Що стосується самої вистави, то в основу покладена п'єса німецького драматурга Маріуса
фон Майенбурга «Потвора». Перед глядачами розкривається життя молодого вченого Летте, якого
зіграв Павло Костенко. Він майже не відрізнявся від інших людей, проте його зовнішній вигляд був
недосить приємним. Можливо він ніколи не замислився про операцію, якби не одна ситуація.

Світле майбутнє, кар'єрне зростання звабили його і він все ж таки наважився змінити зовнішній вигляд,
який згодом став культом краси. Якби він знав, що очікує попереду і його обличчя стане спільним.
Так, повальна тенденція хейтерства, залежність від суспільної думки, стереотипність мислення та
мейнстрім доведені до абсурду зводять з розуму увесь світ.

Головною метою вистави є те, що попри усі недоліки, ми повинні залишатися собою. Кожна людина має
вдосконалювати свої уміння, навички, але зовні та духовно бути індивідуальною. Культ краси завжди
був, є і буде присутнім у нашому світі та ніяка зовнішність не врятує людину, якщо зсередини вона не
має власного стрижня.

Окрім бездоганної гри місцевих акторів від: Тетяни Проворової, Костянтина Роганя, Андрія Клочка та
Павла Костенка, глядачів вражали спеціальними ефектами. Виставка супроводжувалася
мультимедійними показами, яскравим світлом та емоційною мелодією.
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