
«Жіночий дім», або якою є ціна любові?

Кохання та зрада, віра та сподівання крокують сторінками п’єси польської

авторки Зоф’ї Налковської. Вистава «Жіночий дім» («Ціна любові») розповідає

про життя трьох поколінь жінок, кожна з яких пережила свої біди та нещастя. 

Премєрні покази цієї нової постановки заньківчан відбудуться  17, 18, 25

червня та 9 липня. 

На розсуд глядачів буде представлена режисерська робота народної артистки України

Алли Бабенко, кожна вистава якої – це подія в театральному житті Львова і завжди

неординарний підхід та нове бачення драматургічного матеріалу.

Незвичною і свіжою є сценографія постановки, адже  художником-постановником цього

проекту виступив запрошений фахівець –львів’янин Олександр Оверчук (учень Валерія

Бортякова), заслужений діяч культури Польщі, який має чималий досвіт роботи над

виставами в Чехії та Польщі.
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Спостерігаючи за дією на сцені, глядач зможе впіймати себе на думці, що кохання має

сотні образів. Лише той, хто не кохав по-справжньому зможе щось заперечити.

Тому так і хочеться підказати героїням вистави: «Не суди чужого минулого, бо не знаєш

свого майбутнього».

У виставі задіяні:
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Целіна Белська – з. а. України О. Гуменецька, н. а. України Д. Зелізна

Юлія Червенська – Т. Павелко, з. а. України І. Швайківська

Марія Ланова – н. а. України О. Бонковська, з. а. України Л. Остринська

Текля Белська – з. а. України Г. Давидова, В. Мацялко

Йоанна Нелевічова – з. а. України Н. Лань, з. а. України О. Люта,

Ружа Биленська – Х. Гриценко, В. Копоть

Ева Лаштувна – Х. Гузиль, С. Мелеш

Мужчина в капелюсі – Р. Гавриш, В. Гончаренко

Режисер-постановник –  н. а. України А. Бабенко

Художник-постановник – з. п. к. Польщі О. Оверчук

Хореографія – О. Балаян

Помічники режисера –  В. Жуков, К. Шелест

Час від часу здається, начебто ми достеменно знаємо історії тих, хто живе поруч із нами.

Проте, як показує досвід, вартісною є й та думка, що навіть ідеальні подружжя дуже

часто роками живуть із нерозкритими сімейними таємницями…

Леся КІЧУРА


