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~ Я вважаю: все, що варте похвали, :rреба хвалити .
Тому і хочу сп ові стити про вдалий спектакль, який

управління культури Київсько'І держадміністрації, Подільська
районна держадміністрація м ..Киева.
Журнал виходить раз на два місяці.

поставив майже н еіснуючий театр кіноактора . З ним
відбулось усе страшне, що тільки могло відбутися : з
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приміщення на майдан-і Перемоги без усяких мораль

Г енрjк Юркоаський театрозновець, Почесний
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них (про юридичні не знаю) підстав виселили, актори
зарплату, власне , не одержують, вистав немає. А вихQ
дить, усе ж таки театр живий!

Н а спектакль "Судний день" я потрапив досить ви

падково . Почув, що в актовому залі (він же кінозал)
Національно!· кіностудії імені Олександра Довженка да
ватимуть ви ставу,

-і

зайшов . Було незрозуміло, я.к на

в узькій смужці перед екраном можна зобразити щось
путнє . Та виходить , можна .

І п' єса М.Маще нка та В . Шулакова досить цікава , і

режисура (В . Шулаков) солідна . Не знаю, як краще мож
на було поставити спектакль на такій сцені.

Я з деякою осторогою дивлюсь п ' єси " на єврейську
тему". Завжди в цьому є дещо спекулятивне . І якнай
менше

- спекуляція

на національному колориті.

Спочатку здавалося, що тут те ж саме. Прекрасний
актор Лев Перфілов почав занадто педальавана зобра

жувати Аркадія Ароновича, ніби ніколи в житті не ба
чив є врея . Але це було перше хвилювання . Далі все
стало на свої місця . Окрім тих випадків , коли автори
п'єси вживали старі одеські хохми, над якими вже не

сміялись навіть наші бабусі.

На щастя, таких хохм було не багато. П овноцінних
авторських дотепів - значно більше . Взагалі я вважаю,
що ця вистава з боку авторів - суто благодійницька
акція . П 'єса хороша , а, думаю, студія з могла заплатити
•

••

за неt зовсtм мало .·

Дія п 'єси розгортається у двох часових вимірах: су

часність і трагічне минуле

- Бабин Яр .

u

Жахлива історія

євре иського геноциду розказана стримано

•

1 правдиво,

без ус я ких оз н ак мелодраматизму.

Не розповідатиму сюжет, бо , п ереконаний, вистава
обов'язков о буде ще йти . Знаю, що навіть nлануються
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гастролі по всій Укра'ііні. І я дуже хочу, щоб люди їі
подивились. І євреї, для яких Бабин Яр і досі надзви
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чайно болюча тема. І неєвреї, для яких вона повинна
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бути болючою .

Окрім Л.Перфілова , я б хотів відзначити

артистів,.

які грали великі й не дуже великі ролі : К.Шафоренка,
О .Мовчана, Ю . Критенка, Д.Миргородського , ! .Мельник,
О . Чекан, Т.Слободську , І . Слободського . Власне, всі ви
конавці грали добре, але мені більше сподобалися
•

саме ЦІ .
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