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17 березня в стінах музично-драматичного театру ім. Ольги Кобилянської відбулася
прем’єра театрального арт-проекту за мотивами Еріка-Емманюеля Шмітта “Оскар і
Рожева Пані “

17 березня в стінах музично-драматичного театру ім. Ольги Кобилянської відбулася
прем’єра театрального арт-проекту за мотивами Еріка-Емманюеля Шмітта “Оскар і
Рожева Пані “ який у Чернівцях презентували митці Івано-Франківського академічного
обласного українського музично-драматичного театру ім. Івана Франка.
Театральний арт-проект “Оскар і Рожева Пані “ це історія 10-річного хлопчика який
невиліковно хворий на рак ,знаючи що йому залишилось жити 12 днів. В лікарні хлопчик
зустрічає жінку на імя Ружа яка допомагає йому віднайти Бога та відповіді на питання
про смерть та любов. Як розповідає режисер вистави , висвітлення такої історії має
вагому мету.
Ростислав Держипільський,режисер: «В першу чергу з метою підтримки паліативної
допомоги ,невиліковно хворим дітям . Взагалі щоб сколихнути суспільство збудити
суспільство,громадськість ,щодо цієї теми Адже чесно кажучи майже рік тому як Ірма
мені запропонувала осунутися і зіштовхнутися з цією темою .Я не знав що таке
паліативна допомога . Я переконаний що більшість громадян України не зважаючи на
рівних щаблях . справді не знали що це таке».
Сам арт-проект об’єднав творчі зусилля митців з Івано-Франківська та Києва у спробі
емоційною історією достукатись до людських сердець. Головні ролі у виставі виконала
акторка Ірма Вітовська та діти школярі і вихованці Івано-Франківської театральної студії
.
Ірма Вітовська: «акторка,виконавиця головної роліЯ хочу поаплодувати цим молодим
людям. Тому що серпень місяць вони всі на канікулах ,а воно по 10 годин в театрі ,живуть
там ,ночують, обідають . Живуть в театрі цілий серпень канікул».
Чернівці стали початком весняного туру ,далі у планах акторів відвідати інші області
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України. Арт-проект є благодійним тому кошти виручені за виставу підуть на паліативну
допомогу невиліковно хворим дітям.
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