ПРЕМИЕРА НА „ГОСПОЖА МИНИСТЕРШАТА” НА ПЪРВОМАЙСКА
СЦЕНА

На 15 април при пълен салон и огромен успех Театрален колектив „Димитър
Делчев” при Образцово „Народно Читалище св.св. Кирил и Методий – 1894 г.” гр,
Първомай представи пиесата „Госпожа Министершата”, написана от Бранислав
Нушич през 1931 г. Тя е една от
известните му пиеси, която осмива
обезобразяването

на

личността,

додрапала до властта. В случая става
дума за жената на един министър, която
приема

обръщението

„Госпожа

Министерша” съдбовно и с това се

слага началото на серия смешни нейни
ситуации, разкриващи патологичната й
страст за власт. Крайно интригуваща
комедия, осмиваща стремленията към
етажите на властта, които почти винаги
са комични.
Макар и написана преди 85
години,

темите,

които

засяга,

са

потресаващо актуални и в момента.
Основният проблем, който спектакълът
разглежда, е за създаването на една
псевдокласа на елита, домогнала се до
върховете на държавата, без да подбира
средствата.

Жанрът на пиесата може да се определи като атракционна комедия – сатира
на балканските политически нрави.
Постановката е на Спас Янков и е комуникативно – зрелищна, изпълнена с
много обрати и изненади. Озвучаването е на Константин Тенев.

Преобразяването

от

бедната

домакиня Живка в министершата Живана Попович, съпроводено с всички
карикатурни случаи, думи, нелепости, съставляват събитийността на комедията.
Актуалното звучене на спектакъла е постигнато по чисто художествен път
чрез актьорското присъствие, музиката, сценографията…

Ана Сиракова изпълни главната роля на Госпожа Министершата по блестящ
начин. Нещо повече – коментарите на публиката бяха, че тя изигра ролята на
живота си. На сцената й партнираха Иван Караславов, Татяна Христева, Мирослав
Митрев, Атанас Велчев, Петър Петров, Елена Стойчева, Атанаска Велчева, Диляна

Глушкова, Татяна Вълчева, Ралица Георгиева, Ивайло Налбантов, Стоян Йорданов,
Петър Русев и Валя Папазова.
Ролята на Министершата е повече от главна в тази комедия, затова Сиракова
стоя в спектакъла като медиатор на целия актьорски екип. Всички останали
персонажи попадаха в ритъма, зададен от нейната Министерша. Актьорите
оставиха впечатление за екип, в който всеки има своя принос към сценичния
разказ.

След края на спектакъла, участниците в него, освен многото аплодисменти
и цветя от почитатели, получиха кошници с цветя от кмета на Общината Ангел
Папазов, председателя на Общински съвет Дечко Петков, от колектива на фирма
„Булиън”

ЕАД

(Птицекланица)

с

генерален

директор

Александрова, която е и член на Читалищното настоятелство.

инж.Красимира

