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Гончарівці виступив у рамках
фестивалю «Мельпомена Таврії»
Близько двадцяти років поспіль наприкінці травня Херсон радо
зустрічає талановиті театральні колективи з усього світу, адже
саме в цей час у місті проходить Міжнародний театральний
фестиваль «Мельпомена Таврії». Головна мета фестивалю –
популяризація театрального мистецтва, обмін досвідом між
творчими колективами, знайомство глядачів з різними
театральними прем’єрами та творчими експериментами.
Цього року до програми ХХІ Міжнародного театрального фестивалю
«Мельпомена Таврії» потрапила вистава «Дивовижні пригоди
книжкової феї у бібліотеці» інклюзивного театру при
книгозбірні «Звичайна роль – особливий актор».
23 травня Гончарівка вперше приймала у себе прихильників
фестивалю. На інклюзивну виставу завітали й почесні гості:
президент і засновник фестивалю – генеральний директор,
художній керівник Херсонського обласного академічного музичнодраматичного театру ім. М. Куліша Олександр Книга та
театральний критик, театрознавець, голова експертної ради
(м.Київ) – Алла Підлужна.
Захід

розпочався

з

неперевершеного

виступу

колективу

«Гармонія» (керівник – Яна Козлова), учасники якого виконали
жестовою мовою відому пісню Тіни Кароль «Здатися ти завжди
зможеш».
Після цього режисер вистави – заслужений діяч мистецтв України
Ірина Корольова – оголосила початок інклюзивної вистави

«Дивовижні пригоди книжкової феї у бібліотеці».
Протягом години глядачі насолоджувалися талановитою грою
особливих акторів – діток-аутистів, дітей з синдромом Дауна та
учасників з ДЦП, а також їх батьків. Слід зазначити, що
інклюзивна вистава нікого не залишила байдужим. Про це
свідчили відгуки глядачів.
По звершенню вистави президент і засновник фестивалю –
генеральний директор, художній керівник Херсонського обласного
академічного музично-драматичного театру ім. М.Куліша
Олександр Книга – виразив своє захоплення особливими акторами
та їх батьками, а також вручив колективу інклюзивного театру
почесний диплом учасників фестивалю «Мельпомена Таврії».
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учасників інклюзивного театру: і маленьких, і великих акторів.
Вже «за лаштунками» особливі актори ділилися своїми враженнями
та висловлювали бажання працювати далі.
Сподіваємося, що участь у Міжнародному театральному фестивалі
«Мельпомена Таврії» стане доброю традицією для особливих
акторів інклюзивного театру при обласній книгозбірні.

