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УКРАЇНЦІ - ЧИТАЙТЕ!

СІМЕЙНИЙ АЛЬБОМ УКРАЇНИ

ПОДОРОЖІ

MЕНЮукр | рус | eng

У Львові представили виставу "Голий король" за п’єсою Шварца
27 березня, 2016 - 22:40

Прем’єра казки-притчі для дорослих відбулася у Театрі ім. Марії Заньковецької
учора, у переддень Міжнародного дня театру.

Режисер вистави Вадим Сікорський, скидається, влучив у десятку з вибором
матеріалу для постановки, що засвідчило оголошення на віконечку каси театру:
«Всі квитки на сьогоднішню виставу продано».

Нагадаємо, що Євген Шварц, російський драматург радянського періоду,
написав «Голого короля» за мотивами трьох казок Андерсена – «Свинопас»,
«Принцеса на горошині» та «Нове плаття для короля» 1934 року. Вперше п’єса
була видана і поставлена через два роки після його смерті – 1960-го, і саме цей
твір приніс Шварцу славу.

- Не маю наміру тих, хто прийде на виставу, вчити, настановляти, мучити, –
зазначав в одному з інтерв’ю напередодні прем’єри Вадим Сікорський. – Хочу
розмовляти на рівних, спільно поміркувати про те, як живемо, чи повинні
терпіти те, що з нами роблять, чи не повинні…

Зрештою, так воно і вийшло.

Переповнена глядацька зала відреагувала оплесками на декорації, щойно
піднялася завіса. Не змовкали оплески й упродовж вистави. Публіка жваво
реагувала на дійство, часом мало не ридала від реготу.

На прем’єру дорослі глядачі привели дітей, і цікаво було спостерігати, зокрема,
за хлопчиком років шести, котрий навіть вступав у діалог з акторами. Зокрема,
коли свинопас запитав: «Хіба можна перешкоджати закоханим?», малий
миттєво відреагував вигуком «Ні!». Також у фіналі, коли голий король (актор
Ігор Гаврилів) приймав компліменти придворних за навдивовижу «гарне»
вбрання, хлопчик заволав: «Та він же ж голий!!!».

По закінченні вистави публіка довго не відпускала акторів, віддячуючи за гру
оваціями та вигуками «Браво!». Також дякувала аплодисментами і квітами за
добрі декорації і чудові костюми (художник-постановник Наталя Тарасенко) та
музичне оформлення (Тарас Терлецький). 

Сьогодні у Театрі Заньковецької – другий прем’єрний показ «Голого короля».
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Тетяна КОЗИРЄВА, Львів.  Фото Тараса ВАЛЬКА. 

День

ОСТАННІ НОВИНИ

До Дня Незалежності на острові Хортиця розгорнуть 100-метровий прапор України

Лідер КНДР призначив нового главу уряду

Голова ОБСЄ закликав владу Білорусі не порушувати права людини

На Донбасі від початку доби зберігається "тиша"

Президенти країн Балтії та Польщі закликали Лукашенка припинити застосування сили проти народу

В Україні оновили розподіл на карантинні зони

Біля посольства Білорусі у Києві відбулася акція солідарності з білорусами

Американський журнал визнав новорічні вітрини київського ЦУМу найкращим проєктом року

Голова МОЗ Німеччини висловив скепсис щодо вакцини РФ проти COVID-19

Україна може запропонувати Швеції стати майданчиком для переговорів щодо Донбасу, - Кравчук

Повна версія сайту

Share 0

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Fm.day.kyiv.ua%2Fuk%2Fnews%2F270316-u-lvovi-predstavyly-vystavu-golyy-korol-za-pyesoyu-shvarca&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%D0%A3%20%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%83%20%22%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%22%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%E2%80%99%D1%94%D1%81%D0%BE%D1%8E%20%D0%A8%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B0%20%7C%20%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%C2%AB%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%C2%BB%20%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%96%D1%8F&tw_p=tweetbutton&url=https%3A%2F%2Fm.day.kyiv.ua%2Fuk%2Fnews%2F270316-u-lvovi-predstavyly-vystavu-golyy-korol-za-pyesoyu-shvarca&via=thedaynewspaper
http://www.day.kiev.ua/ru/
https://m.day.kyiv.ua/uk/news
https://m.day.kyiv.ua/uk/news/140820-na-ostrovi-hortycya-rozgornut-100-metrovyy-prapor-ukrayiny
https://m.day.kyiv.ua/uk/news/140820-lider-kndr-pryznachyv-novogo-glavu-uryadu
https://m.day.kyiv.ua/uk/news/140820-golova-obsye-zaklykav-vladu-bilorusi-ne-porushuvaty-prava-lyudyny
https://m.day.kyiv.ua/uk/news/140820-na-donbasi-vid-pochatku-doby-zberigayetsya-tysha
https://m.day.kyiv.ua/uk/news/130820-prezydenty-krayin-baltiyi-ta-polshchi-zaklykaly-lukashenka-prypynyty-zastosuvannya-syly
https://m.day.kyiv.ua/uk/news/130820-v-ukrayini-onovili-rozpodil-na-karantinni-zoni
https://m.day.kyiv.ua/uk/news/130820-bilya-posolstva-bilorusi-u-kyyevi-vidbulasya-akciya-solidarnosti-z-bilorusamy
https://m.day.kyiv.ua/uk/news/130820-amerikanskiy-zhurnal-viznav-novorichni-vitrini-kiyivskogo-cumu-naykrashchim-proiektom
https://m.day.kyiv.ua/uk/news/130820-golova-moz-nimechchyny-vyslovyv-skepsys-shchodo-vakcyny-rf-proty-covid-19
https://m.day.kyiv.ua/uk/news/130820-ukrayina-mozhe-zaproponuvati-shveciyi-stati-maydanchikom-dlya-peregovoriv-shchodo
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Fm.day.kyiv.ua%2Fuk%2Fnews%2F270316-u-lvovi-predstavyly-vystavu-golyy-korol-za-pyesoyu-shvarca&display=popup&ref=plugin&src=share_button

