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У Львівському театрі ім. Марії Заньковецької
інсценізували «Гуцульський рік» Гната Хоткевича

28 жовтня вистава «Гуцульський
рік» стала першою прем’єрою в
новому сезоні Національного
академічного українського
драматичного театру імені Марії
Заньковецької у Львові.

28 жовтня вистава
«Гуцульський рік» стала
першою прем’єрою в новому
сезоні Національного
академічного українського
драматичного театру імені
Марії Заньковецької у Львові.

«Гуцульський рік» написаний
Гнатом Хоткевичем 1910 року
як етнографічний нарис із року
життя гуцулів, через який
показано їхнє бажання

перебувати в постійній злагоді з Богом, природою, оточенням, щоб
мати в душевний спокій. Вистава побудована на ритуальних дійствах
річного обрядового кола – Святий вечір, Коляда, Великдень.

Пошуки Гната Хоткевича втілив на сцені, поєднавши з цікавою
хореографією, красивими костюмами (а їх – близько 200!), багатим
музичним і пісенним матеріалом, режисер Вадим Сікорський (художник
– Наталя Тарасенко, музичне оформлення – Іван Небесний,
хормейстер – Оксана Явдошин.

Працювали заньківчани над виставою майже рік. Їздили в Карпати в
експедиції, аби надихатися традицією гуцулів. Додатковий час був
потрібен й для того, аби «позбирати докупи» й опрацювати і музичний,
й обрядовий матеріали.

Наступний показ запланований на 6 листопада.

Гнат Хоткевич (1878-1938) – український письменник, етнограф,
бандурист, музикант і винахідник. Жертва сталінського терору. День
його пам’яті відзначається 8 жовтня, коли він був розстріляний за
звинуваченням в «участі в контрреволюційній діяльності та шпигунстві
на користь Німеччини».
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В Україні вийде найважливіша книга про
архітектуру

Марина Круть презентувала святкове
відео на пісню «Забери мене до себе на
Різдво»

Помер Василь Кобець

Оголошено імена переможців
Всеукраїнського літературного конкурсу
#Рак_Боятись_Не_Можна

Презентовано другий тизер
фантастичної анімаційної стрічки
«Віктор_Робот»

Названо лауреатів міжнародної
Літературно-мистецької премії імені
Пантелеймона Куліша за 2021 рік

Стартує міжнародний конкурс
«WorkStory»: твори переможців
читатимуть у США

Оголошено короткий список
претендентів на здобуття
Шевченківської премії

«Морськосвинський детектив» Івана
Андрусяка − переможець рейтингу «Топ
БараБуки» 2020

Визначено найкращі дитячі та підліткові
книжки 2020 року за версією БараБуки
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