
Заньківчани кличуть на прем’єру казки
для дорослих «Голий король»
Головні новини Львова 25.03 — Марічка Крижанівська, (https://zaxid.net/blogger/blogger_u29664/) 25 березня
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ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ

Львів’яни просять
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Найкращі «снайпери»
Львівщини «битимуть»
тарілки
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Науковці передали
Львову унікальну
колекцію археологічних
знахідок для створення
музею
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У європейській столиці
культури Вроцлаві
влаштують місяць Львова
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До Міжнародного дня театру, 26 і 27 березня, у Львівському театрі ім. Марії Заньковецької –
прем'єра вистави «Голий король».

Режисер Вадим Сікорський цього разу вдався до творчості Євгена Шварца. Автор у своїй п'єсі
«Голий король» об'єднав три казки Андерсена – «Свинопас», «Принцеса на горошині», «Нове
вбрання короля».

Як завжди, Вадим Сікорський помістив в одну посудину комедію, драму, сатиру і назвав цей жанр
казкою-притчею для дорослих.

СПЕЦПРОПОЗИЦІЯ

Михаил Ножкин: ему было 22, ей
40...

Избавиться от морщин поможет
способ из США! Запишите
рецепт…

«Цей матеріал не плоский, не однозначний, ясна річ, що він багатовимірний і в цьому жанрі
притчі дозволені всі жанри. А він ще й дозволяє більше пофантазувати, ніж традиційні жанри», –
розповів Вадим Сікорський.

«Воно так написано, що всі думають, що це таке ближче до казочки, такого чогось дитячого.
Насправді, ми намагаємося зробити щось дуже доросле, серйозне, але легко і невимушено», –
додав заслужений артист України Василь Коржук.

У такому ж дусі композитор Тарас Терлецький написав музику. Тут обіцяє стилі на будь-який
смак.

«Музичне оформлення у цій виставі буде дуже різнобарвне, бо можна буде почути твори і в стилі
R'n'B, і в роковому, симфонічний Голівуд також буде присутній», – повідомив Тарас Терлецький.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
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Репортажі (https://zaxid.net/reportazhi_tag52462/)  

театр ім. Марії Заньковецької (https://zaxid.net/teatr_im_mariyi_zankovetskoyi_tag48716/)  

Вистави у Львові (https://zaxid.net/vistavi_u_lvovi_tag52225/)

ПРОПОЗИЦІЇ ПАРТНЕРІВ

1 4  С Е Р П Н Я , П ' Я Т Н И Ц Я

 (https://mgid.com)

https://zaxid.net/reportazhi_tag52462/
https://zaxid.net/teatr_im_mariyi_zankovetskoyi_tag48716/
https://zaxid.net/vistavi_u_lvovi_tag52225/
https://zaxid.net/
https://mgid.com/


 (https://zaxid.net)

При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем
гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" (https://zaxid.net/) — обов’язкові. Цитування і
використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди
"Zaxid.net" (https://zaxid.net/). Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі
права захищені. © 2005—2020, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net" (https://zaxid.net/).
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