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КУЛЬТУРА

Килими херсонців вже на
сцені… Але просять
приносити ще
BY ADMIN · 31.08.2018

Театр ім. М. Куліша викликав журналістів на килим…

Точніше — на килими. Вчора у Херсоні відбувся прес-показ

вистави «Лавина», для якої, нагадаймо, працівники театру і

шукали цупкі ткані вироби. Декорації у вигляді всієї сцени в

килимах задумав автор спектаклю — литовський режисер

Лінас Зайкаускас, який майже на три тижні спеціально

прилетів в Україну, аби контролювати процес репетицій.

 

Після перегляду вистави стає зрозуміло, чому  автор

захотів декорації саме з популярних предметів домашнього

вжитку. Килими не лише прикрашають оселю, вони

поглинають шум. У п’єсі турецького драматурга  Тунджера

Джюджиноглу «Лавина» події розгортаються у глухому

гірському селі, де всі мешканці спілкуються впівголоса.
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Місцеві впевнені: якщо порушити режим тиші, всі загинуть

від раптового сходження лавини.

Спектакль створили всього за 20 днів, адже режисеру

необхідно було повертатися до Прибалтики. Трохи раніше

працівники театру кинули клич про те, що треба килими

(про це повідомляв «Новий день»), і — херсонці

відгукнулися. Автор цих рядків нарахував на сцені не

менше двох десятків килимів, серед яких є й старовинні.

Кожному, хто зробив внесок у сценографію вистави,

дякують і режисер, і керівництво театру.

 

— Щоправда, не задовольнили повністю потреб автора, бо

він хотів, щоб було 50 килимів. Але процес продовжується,

і мені буквально сьогодні телефонувала жінка — приїдьте

заберіть річ. Режисер прагне домогтися, щоб у килимах

була вся сцена, тому питання ще актуальне. Телефонуйте,

якщо є змога нам допомогти, ще є час до прем’єри, —

зазначив генеральний директор Херсонського обласного

академічного музично-драматичного театру ім. М. Куліша

Олександр Книга.

Прем’єра «Лавини» для широкого загалу на херсонських

підмостках відбудеться в кінці жовтня. Кожному, хто надав

килим для декорацій, адміністрація театру обіцяє

безкоштовний квиток на виставу.

Марина САВЧЕНКО.

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