
Багато випускників закладів позашкільної

освіти обирають своєю майбутньою

професією – професію актора. Вихованка

гуртка «Театр казок» Палацу творчості дітей

та юнацтва Карина Савченко (Вітрик) не

стала винятком серед майбутніх абітурієнтів,

що мріють пов’язати свою долю з театром.

Професія омріяна з дитинства стала

орієнтиром для позашкільної творчої

діяльності. Власне, саме тому, в далекому

2012 році, маленька першокласниця,

наполягла на тому, щоб її записали до

театрального гуртка «Театр казок».
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Протягом десятирічного навчання

у гуртку Карина проявила

лідерські якості, амбіційність,

наполегливість та старанність у

засвоєнні навчального матеріалу.

Саме ці якості допомагали дитині

реалістично втілювати образи

персонажів на сцені.

Своєю акторською майстерністю

Карина переконує глядачів у тому,

що її персонажі справжні та

правдиві. Талант та працьовитість,

інтенсивне дослідження поведінки

героїв дозволяють юній акторці

встановлювати зв’язок між

персонажами та аудиторією. Це

стосується як великих, так і

другорядних ролей, які вона

зіграла на сцені дитячого театру.

Вихованка завжди ставить себе

на місце глядача, і саме цей

внутрішній глядач, має оцінити її

роботу на сцені словами

видатного К. Станіславського:

«Я вірю!».



У дівчини добре розвинений емоційний

інтелект, що допомагає їй співчувати історії,

неймовірна здатність перевтілюватися – брати

на себе вигадану роль з усіма почуттями та

думками. Окрім цього, на становлення

акторської майстерності Карини позитивно

вплинули заняття у хореографічному гуртку,

гарна координація рухів, розвинена уява та

творча фантазія. Все вище перелічене сприяє

створенню неповторних образів казкових

героїв. 

Вистава «Дюймовочка», 2015, 2016



Мрія стати театральною актрисою,

наполегливість і цілеспрямованість у

досягненні мети, допомогли дівчині

навчитися раціонально використовувати

час, вдосконалювати набуті знання та

відшліфовувати навички. Карина постійно

розвивається, продовжуючи навчання на

спеціалізованих курсах, театральних

майстер-класах та тренінгах з акторської

майстерності.

Вистава «Качечка-Крячечка», 2016, 2017

 



Вистава «Всі миші люблять сир», 2018

Вистава «Вечори на хуторі», 2019                



Вистава «За двома зайцями», 2019                



Вистава «По-модньому», 2021              

Вистава «Кайдашева сім’я», 2020



 Найкращі ролі Карини Савченко у

виставах «Театру казок»:

 «Дюймовочка» – жаба син 2015, 2016;

 «Качечка-Крячечка» – Качечка-Крячечка, 2016, 2017;

 «Снігова королева» – сніговик, 2016;

 «Вовк і Пес» – дочка господаря, 2017;

 «Дванадцять місяців» – 2018;

 «Всі миші люблять сир» – Віолетта, 2018;

 «За двома зайцями» – Проня Прокопівна, 2019;

 «Вечори на хуторі» – Солоха, 2019;

 «Кайдашева сім’я» – Мотря, 2020;

 «По-модньому» – Вівдя, 2021.

 


