Komēdijas Skrundas kultūras namā

Radošā apvienība Coco (RaCoco), kura jau pazīstama ar stand-up komēdiju ”Mana kaķa
dienasgrāmata” un muzikālo izrādi ”Sniegbaltītes skola”, Skrundas kultūras namā
26. martā piedāvā noskatīties izrādi ”Mīlestība līdz prāta zudumam jeb pilnīgs sviests”,
bet 25. aprīlī – izrādi ”Sieviņa uz stundu vai kafija diviem”. Mīlestība līdz prāta
zudumam jeb pilnīgs sviests Tā ir komēdija divos cēlienos, un Skrundas kultūras
namā to varēs noskatīties 26. martā plkst. 20.00 (pirmizrāde notika 8. martā Rīgā,
Splendid Palace). Izrāde ir veidota pēc Valentīna Krasnogorova – viena no mūsdienu
labākā un asprātīgākā autora darba motīviem. Izrādes pamatā ir diezgan sadzīviska, tai
pat laikā ļoti smieklīga un absurda situācija. Izrādes atrisinājums, kā arī vēl daudzas
tēmas, kas tajā skartas, ir ļoti negaidītas un aizraujošas. Garlaicīgi nebūs! Neliels sižeta
apraksts Pie ārsta ierodas pacients, kurš nespēj neko sakarīgu pateikt par sevi, jo cieš
no atmiņas zuduma. Pēc tam pie tā paša ārsta ierodas pacienta sieva, kas šķiet saliks
visu pa plauktiņiem, bet rezultātā viss apgriežas pilnīgi kājām gaisā, jo pēc brīža
ierodas vēl kāda sieviete, kas arī apgalvo, ka ir pacienta sieva. Pacients pret to neko
neiebilst, jo cieš no atmiņas zuduma. Vēlāk ierodas kāds noslēpumains kungs, kas visu
saputro vēl vairāk un nu jau iepriekš veiksmīgais, pašpārliecinātais ārsts nemaz vairs
nav pārliecināts – kurš šeit ir jucis un kurš cieš no atmiņas zuduma. LOMĀS: Roberto
Meloni, Jūlija Ļaha, Dainis Porgants, Jānis Kirmuška/Jānis Buķelis un Laila Kirmuška.
REŽISORS: Ivars Lūsis Biļetes iepriekšpārdošanā var iegādāties Skrundas bērnu
bibliotēkā. Biļešu cenas: EUR 6, 8 un 10. Apmeklējot izrādi "Mīlestība līdz prāta
zudumam jeb pilnīgs sviests" 26. martā Skrundas Kultūras namā, saņemsiet

20% atlaižu kuponu biļešu iegādei uz izrādi "Sieviņa uz stundu vai kafija
diviem" Skrundas Kultūras namā 25. aprīlī. Sieviņa uz stundu vai kafija
diviem Šo komēdiju pēc Sergeja Belova darba motīviem Skrundas kultūras namā varēs
vērot 25. aprīlī plkst. 19.00 (pirmizrāde notika 22. martā Rīgā, Kongresu nama jaunajā
zāle). Slikti ar sievu? Vēl sliktāk bez sievas? Kur slēpjas kompromiss? Ja liekas, ka
laulības dzīvē jau ir piedzīvots viss, tad tas nav tā. Piedāvājam palūrēt pa atslēgas
caurumu kādā dzīvoklī, kur notiek neticamas un prātam neaptveramas lietas. Jautra
komēdija ar vietu pārdomām un jaunām atklāsmēm. Ar mīlestību, naidu, rūpēm vienam
par otru un, protams, neatņemamu humora devu spēlēsies brīnišķīgie un iemīļotie
aktieri. Neliels satura pārstāsts Sieva, kurai nedaudz ”piegriezies” savs vīrs, nolēmusi
no viņa atbrīvoties, piedevām izdomājusi visai ekstravagantu veidu – noindēt viņu. Un
viss būtu noticis tā, ja nebūtu nejauša apstākļu sakritība, kas visu apgriež kājām gaisā,
un nu jau par upuri jākļūst pašai sievai. Bet arī tas vēl nav viss – citu apstākļu
sakritības rezultātā lomas atkal mainās, un tā tas turpinās līdz pat neaptveramiem
augstumiem. Sākumā varbūt tas šķiet briesmīgi, bet jau no pirmās minūtes notikumi
pieņem arvien smieklīgāku un absurdāku nokrāsu, līdz galvenie varoņi nonāk pie
atzinuma – grūti ir kopā, bet vienam bez otra neiespējami. LOMĀS: Jānis Reinis/Dainis
Porgants, Jūlija Ļaha un Jānis Jarāns REŽISORS: Ivars Lūsis Teksts un foto: SIA
"RaCoco"

