УСПЕШНА ПРЕМИЕРА НА „ЖЕНСКО ЦАРСТВО” В ГР. ПЪРВОМАЙ
На 15 май 2018 г. театрален колектив „Димитър Делчев” при Образцово
„Народно читалище Св. Св. Кирил и Методий-1894г.-гр.Първомай” с
ръководител Спас Янков при изключителен интерес, представи премиерно
комедията „Женско царство” на Ст. Л. Костов.
Премиерата бе в рамките на 46-те Майски културни тържества „Първомай
2018”.
Едва ли има по- играна пиеса. Текстът разказва как мъжете в едно село са
загубили своята сила и са се предали на жените. Публиката видя какво
може да се случи, ако жените вземат в ръцете си цялата власт, която до
този момент е принадлежала на мъжете.
Едно женско царство, в което нежният пол управлява, а мъжете поемат
грижата за домакинството и децата.
В „Женско царство” всичко се върти около две могъщи сили, които движат
света- любовта и властта.
Както казва една мъдрост – „Дай на някого власт и му гледай сеира”. А в
нашия спектакъл любов и власт , колкото искаш.
Представените комедийни ситуации са ярки, но те са на повърхността. Под
тях бушуват страсти- любов, борба за власт, страдание…
„Женско царство” е притча, която не само ни очарова, но задава въпроси и
ни кара да търсим отговори.Алегории, защитени художествено от
актьорския състав .
Добре познатите на публиката Ана Сиракова, Атанаска Велчева, Татяна
Христева, Елена Стойчева, Диляна Глушкова и дебютиращата Десислава
Велчева се раздадоха докрай и успешно се превъплътиха в ролите на
силния пол, за което допринесоха и удачно подбраните костюми.
Искрен смях предизвика у зрителите мъжката част от трупата и начина, по
който изглеждаха в женските носии- х. Петър Караславов, Атанас Велчев,
Ангел Пелтеков, Петър Петров, Петър Русев и Мирослав Митревпопулярни сред първомайци с досегашните си сценични изяви.
Постановчикът Спас Янков много добре бе свършил предварителната
работа по разпределение на ролите, които актьорският състав уплътни с
играта си и предизвика аплодисментите и овациите на публиката в
препълнения салон.
За добрия резултат помогна подходящата сценография, дело на
постановчика, фонограмата на Валентин Иванов, както и костюмите, които
безвъзмездно уши фирма „Бендида-66” с управител Атанаска Велчевачлен на Читалищното настоятелство и изпълняваща ролята на Злата в
постановката.
На финала читалищния председател Иван Караславов поздрави колегите
си с успешната премиера и връчи статуетка „Муза 2018” за театър на

Атанас Велчев за ролята му на Стоянчо. В словото си той каза: „Театърът е
невероятна автотерапия. Да предизвикаш преживяванията си – това те
измива вътрешно. А ако успееш да предадеш емоцията и преживяванията
си на публиката, да я разсмееш или разплачеш, целта заради, която сте на
сцената, е постигната. А вие ни накарахте да се смеем искрено.
Докато има хора като вас, нашето читалище ще бъде културната рамка в
живота на първомайци.
Благодаря ви! На добър час!”
Цветя и кошници бяха връчени от името на кмета на Общината Ангел
Папазов, председателя на Общинския съвет Дечки Петков, Читалищното
настоятелство, близки и почитатели.

