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Проект “Ukraine Calling”: вистава
“Херсон 1918/2018” театру “Schauspiel
Stuttgart”

ХЕРСОН
1918/2018

ТЕАТР «SCHAUSPIELSTUTTGART»

реж. Максим Курочкін

Сотні років та безліч подій розділяють 1918 та 2018 роки, Україну та Німеччину, завершення
Першої світової війни та сучасні події, за яких нова війна не виглядає віддаленою
перспективою. Передпоказ вистави «Херсон» висвітлює протистояння між людиною та
тоталітарною системою, яка проникає крізь час і долю, лишаючи їх непоміченими; системою,
сутність якої спрямована на те, щоб відокремити людину від того людського, що в ній є. Така
система перешкоджає людині бути тою, якою вона народилась, бути Вільним Божеством.

Як можна зупинити цей механізм? Що це означає для людей в Україні та для тих, хто
знаходиться у Німеччині? Комедія Максима Курочкіна рухається між часами, народами,
кордонами та світами. В одному з них знаходиться Херсон, обласний центр, розташований на
півдні України. Херсон є основним місцем дії спектаклю, але одночасно і її сюжетом, в якому
можуть зустрітися залізний канцлер Отто фон Бісмарк, режисер Андрій Май і багатогранний
індуський бог Шива, який незалежно від епох, подій і доль воліє мандрувати як птах між
світами.

http://ukrainecalling.eu/uk/
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“Щоб хлопець не зпалив місто, його прооперували. Щоб його справжнє ім’я не лякало
громадян, його назвали ім’ям, яке просто означає “людина”. Хто зупинить мандрівника з
червоними губами? Де межа, за якою спроба дізнатися більше про історію власної сім’ї, стає
убивчою подорожжю? Херсон – місто талановитих і щасливих людей, які не завжди розуміють
історичний ландшафт, який їх оточує. Але все зміниться, коли Він прийде “.

-Максим Курочкін

Українською та німецькою з німецькими та англійськими субтитрами

Тривалість- близько 1:45 год.

Режисер-постановник та відео: Андрій Май

Костюми: Катерина Маркуш

Музика: Флоріан Ширмахер

Хореографія: Ольга Саніна

Виконавчі директори: Аліна Алещенко, Юлія Гончар

Драматургія: Катрін Спіра

Прем’єра у Штутгарті: 7 червня 2018, Nord

Спільний проект з Херсонським обласним академічним музично-драматичним театром ім.
Миколи Куліша

 

Джерело тексту

Джерело зображення, автор: Андрій Май

У співробітництві з:

https://www.schauspiel-stuttgart.de/spielplan/kherson/
https://www.goethe.de/de/m/uun/ver/kal.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=21266812

