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Львів, Новини, Суспільство ・ 22.10.2020 ・  Залишити коментар

Атмосферні декорації, захопливий сюжет та живе музичне
доповнення – перед глядачами постає не просто історія однієї
родини, а одвічні бідність і заможність як матеріальних, так і
ментальних благ цивілізації.

“Буною називають бабусю на Буковині. Також кажуть, що так
називали жінок іспанського роду. Це історія про сучасне
українське село, де традиційно старі люди живуть із внуками,
які виростають без батьків, бо ті на заробітках“, – пояснив
режисер-постановник вистави «Буна» Ігор Білиць.

За основу соціальної драми режисер взяв не просто реальну історію,
а п’єсу сучасної драматургині Віри Маковій.

“Якщо ви відкриєте кожен репертуар кожного українського
театру, то здивуєтесь, що тут практично немає українських
авторів. Це просто мене шокує“, – додав він.

Артистки, яким випала нагода зіграти роль Буни розповідають: їхня
героїня уособлює українські традиції та забобони. Зіграти у жанрі
етно-хорор для акторів театру Заньковецької – новий досвід. Акторки
зазначають: у цій виставі кожен шукатиме свою причину страху
сьогодення.
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“Кожен з нас зараз живе в страху і непевності у всесвітній
ситуації з релігією, Європою. Кожен шукає прихистку. І в Буни,
як в берегині роду, дуже це яскраво виражається“, – зазначила
Ірина Швайківська, заслужена артистка України.

“Певною мірою, наша вистава про катастрофу руйнації тих
цінностей і засад, на яких споконвіку будувалася наша
ментальність. Тож Буна є спадкоємицею з роду в рід цінностей,
на яких базувалася українська самоідентифікація“, – заявила
народна артистка України Олександра Бонковська.

Мар’яні Кучмі дісталась роль Пантелеймона – дитини, яку мати
залишила з Буною і поїхала на заробітки. Це той випадок, коли люди
живуть під одним дахом, але в зовсім різних світах.

Зачаровує глядацьке око не лише декорації, а й грим акторів.

“Задум такий, що ми люди-зомбі, які втомлені від роботи й
всього, що відбувається. Цей грим і декорації показують,
наскільки люди загнані у цьому суспільстві“, – каже артистка
національного драматичного театру ім. М. Заньковецької.

Чим завершиться ця історія та чи вдасться головним героям подолати
цей конфлікт поколінь ви зможете побачити, завітавши на прем’єру,
що відбудеться вже 25 жовтня.

Слідкуй за нами на Facebook, Telegram, Youtube і знай Правду.
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