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КУЛЬТУРА

У Херсоні показують
виставу з матюками
BY ADMIN · 17.05.2018

Українсько-німецький проект «Херсон 1918/2018» широко

анонсувався у ЗМІ. Над постановкою декілька місяців

працювали театри Херсона і Штутгарда. Вчора на

підмостках Херсонського академічного музично-

драматичного театру ім. М. Куліша відбувся допрем’єрний

показ багатообіцяючої вистави. І гральний майданчик, і

глядацьку зона розташували на великій сцені храму

Мельпомени — вийшла сцена на сцені.

Сюжетна лінія спектаклю в’ється навколо сторічної історії

однієї херсонської родини. Авторський задум — показати,

що сім’я пережила під час революції, Другої світової, СРСР

за брежнєвських часів та переживає зараз. Відтворюючи

все це на сцені, режисер не пожалкував… відбірних

матюків. Ними пронизана вся вистава, лайкою говорять і

співають, а ще — вона прописується на величезному

екрані, у субтитрах, адже частина акторів грають

німецькою.

КРИМIНАЛ

Шайку фальсифікаторів
викрили на Херсонщині
24.07.2020

СУСПIЛЬСТВО

Великокопанівська сільська
ОТГ засадила квітами поле!
22.07.2020

СУСПIЛЬСТВО

Мешканців Запоріжжя і
Львова закликають
відпочивати у Генічеську
27.07.2020

СУСПIЛЬСТВО

Бінокль з 60-кратним зумом. Бачить на

Срочная новость... Каждому мужчине

ПОДІЇ

Дорожня яма спровокувала
потрійну аварію на
Херсонщині
28.07.2020

СУСПIЛЬСТВО

Більше отрути й менше
кисню у Дніпрі під Херсоном
28.07.2020

ЕКОНОМІКА

Коронавірус у Херсоні навіть
альтернативну енергетику
зачепив
28.07.2020

СПОРТ

Луческу назвав причини
своєї відставки з Динамо
28.07.2020
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«Херсон 1918/2018» поставлено за п’єсою скандального

сучасного драматурга Максима Курочкіна. Його самого під

час допрем’єрного показу в Херсоні не було, а от режисера

вистави — Андрія Мая, хроніка сім’ї якого й постала на

сцені, ненормативна лексика у постановці не бентежать.

— Шекспір завжди вживав простолюдинську мову з матом

для того, щоб ця реальність трохи вибила глядача з

буденності. Ці слова ми чуємо майже всі і майже щодня.

Тому для мене це просто лексична необхідність і не більше

того, — зазначив режисер.

Сьогодні матюки знову прозвучать на херсонській сцені.

Скандальною виставою відкривається ХХ Міжнародний

театральний фестиваль «Мельпомена Таврії».

Марина САВЧЕНКО.

Новини від Нового дня в Telegram. Підписуйтесь на
наш канал t.me/newsnewday

Вот чем нужно чистить сосуды,

чтобы нормализовать

давление.. Натуральный

способ очистить сосуды, не

выходя из дома...

Бінокль + ніж у подаруно

Набір для активних чолов

Лише 599 грн

Замість тарілки
поставте цю

антену! 240 HD
каналів

безкоштовно

Заходь! Будемо
хрумати та чилити

У кого варикоз,
читайте, поки не
видалили! Це
відновить вени

«Завдяки будівництву дороги
кількість приїжджих у
Стрілковому збільшилась у
рази»
27.07.2020

СУСПIЛЬСТВО

Жнива озимої пшениці
завершили на Херсонщині
23.07.2020

Погода в Херсоне

+22°
влажность: 69%
давление: 756 мм
ветер: 6.7 м/с, 

Сегодня, 28.07.2020
Покупка Продажа На

USD 27.480 27.811 27
EUR 31.941 32.620 32
RUB 0.340 0.393 0.3
kurs.com.ua

Погода 28.07.20,
утро



Луческу покинув Динамо, –
ЗМІ
28.07.2020

СУСПIЛЬСТВО

Херсонські нацгвардійці
пішли з інфекційної лікарні
27.07.2020

КРИМIНАЛ

У Херсоні домашній
улюбленець врятував жінку
від грабіжника
27.07.2020

ПОДІЇ

Знову нещастя на
херсонській верфі
27.07.2020

КРИМIНАЛ

І жінки вже за ножі на
Херсонщині хапаються
27.07.2020

СУСПIЛЬСТВО

Щасливцеве готується до
виборів у складі Генічеської
ОТГ
27.07.2020
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