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Вистава «Солодка Даруся»
за однойменною книгою Марії Матіос – в Канаді!
У квітня ц.р. українці, що проживають в Торонто, Оттаві та Монреалі, матимуть змогу
відвідати театральну виставу «Солодка Даруся» за однойменною книгою Марії Матіос. З
виставою на гастролі до Канади приїдуть актори Івано-Франківського академічного
обласного українського музично-драматичного театру ім. І.Франка. Крім того, після вистав
глядачі також матимуть можливість особисто поспілкуватися із письменницею Марією
Матіос.
Прем'єра «Солодкої Дарусі» відбулася 16 листопада 2008 року в Івано-Франківську. Це
була експериментальна вистава Ростислава Держипільського, в якій він задіяв випускників
Інституту мистецтв Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. «Солодка
Даруся» була дипломною роботою молодих акторів, яка згодом викликала справжній
тріумф. Музичний супровід до вистави написала лауреат національної премії ім.
Т.Г.Шевченка Наталія Половинка. «Солодку Дарусю» відразу ж включили до репертуару
Івано-Франківського театру і вона стала переможцем різних театральних фестивалів.
Під час гастролей Івано-Франківського театру з «Солодкою Дарусею» містами України
відбувся справжній аншлаг. Загалом, з часу прем’єри, актори зіграли виставу більше
п’ятдесяти разів у різних містах України.
Вистава «Солодка Даруся» Івано-Франківського театру – один з рідкісних випадків, коли
професіональна вправність авторів поєдналася із особистою пристрастю та болем,
національною генетичною пам’яттю. Вражає, як правдиво переповідають молоді актори
цю високу трагедію про себе. Про нас. Про націю. Про відвічний потяг людини до Світла,
до Істини. І про щочасний опір мороку і ненависті.
«Солодка Даруся» Івано-Франківський театру вирізняється експериментальністю: замість
пишних декорацій – дві старі лави, крім цього кожен глядач безпосередньо задіяний у
дійстві і стає його учасником.
У «Солодкій Дарусі» філігранно поєднані старовинні церковні ірмоси, народні пісні,
примхливі візерунки гуцульських танців із вишуканою філософською метафоричністю і
стилістичною строгістю сучасного європейського театру.
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Але, головне, звичайно, це історія-притча про онімілу напівбожевільну Дарусю, якій
випало спокутувати гріхи інших. Її ж провина (дитям вона, не навчена лукавити і брехати,
виказала своїх батьків бездушним радянським емгебістам) і не провина зовсім, а прокляття
всьому ХХ сторіччю, що захлинулося у крові та сльозах. Люди втратили страх перед
Богом, а Він оглух до їх молитов. І у виставі режисер та актори намагаються усвідомити
причини та наслідки цієї грандіозної катастрофи: «зв’язку часів», що розпався, та
порушеної священної угоди з Ним.
Марія Матіос – сучасна українська письменниця, авторка більше п’ятнадцяти книг. У 2005
році за роман «Солодка Даруся», який з особливою силою збурив українську спільноту та
став культовим для українського читача, М.Матіос стала лауреатом Національної премії
України імені Тараса Шевченка». Роком раніше «Солодка Даруся» стала переможцем
конкурсу «Книга року».
Марія Матіос має некоронований титул «найбільш плідної письменниці України», а
критика її називає як не «чортиком, що вискочив із табакерки», то «грант-дамою
української літератури».
 Письменниця Марія Матіос романом «Солодка Даруся» сміливо і рішуче відкинула
правила політичної обережності й суспільних табу — і на свій страх і ризик
здійснила жорстоку мандрівку в наше криваве, й не менш жорстоке історичне
пекло, в безодню, куди лячно зазирати (Павло Загребельний);
 … Ця річ уже сьогодні належить до видатних непроминальних творів (Дмитро
Павличко про «Солодку Дарусю»);
 … Це книга Метафора для всеукраїнської новітньої історії («Львівська Газета» про
«Солодку Дарусю»);
 Спроба батога для нації — ось чим є книги Марії Матіос. Її книги … — це удар і
виклик («Голос України»).
Маємо честь запросити усіх на перегляд вистави та зустріч із видатною українською
письменницею сучасності Марією Матіос. Вистави відбудуться:
 в Оттаві: у четвер 7 квітня о 19:30 в UOC Hall, 1000 Byron Ave. (квитки в
Кредитовій спілці «Будучність», інформація (613) 230-2961 дод. 105);
 в Монреалі: в п’ятницю 8 квітня о 19:00 в Домівці СУМ, 3270 Beaubien East
(квитки в Meest Montreal – V.Groshko, інформація (514) 593-4715);
 в Торонто: в суботу 9 квітня о 19 годині в Silvertorn Collegiate Institute, 291 Mill
Road та в неділю 10 квітня о 15:30 в Українському культурному центрі Christie 83
(квитки в «Міст», Кредитовій спілці «Будучність», магазині «Буква», інформація:
(416) 587-1143).
За матеріалами «Вікіпедії», ГалІнфо, Молодого театру
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