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майстер-класі взяли участь молоді

про Річарда Чесляка .

алізовувався міжнародний проект

актори з Києва, Львова , Чернівців ,

Державного Центру театрального

мистецтва і мені Леся Курбаса "Те

Дніпропетровська, Запор іжж я ,
Сум, Сєвєро -Донецька) .

(1994), реж . К .Домагалік (Польща) .
- Конференція , присвячена

риторія Театр (Спроба духовної

- Перегляд відеофільмів , що

15

грудня

.

.

року ре 
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по

.

1996

вертикалі ) " . Відбулися :

-

Нау ково-теоретична конфе

ренці я "Театр і театрознавство

90-

творчості Єжи Гротовського, в якій
взяли

участь

казу в Центрі Леся Курбаса : "Лист

Осинський та Лешек Колянкевич ,

з Ополю "

арх і варіус Центру Гротовського

(1963),

реж . М . Ельстер

Бруно Хояк ,

бальних засобів комунікації, енер 

словом Пітера Брука

" Notatnik

гетич них тре н інгів, стильовий ана

Д . Макта г гарт (США);

ліз) , в якій взяли участь провідні

принц"

мистецтвознавцІ,

театральні критики Украіни .

-

За підтримки українського та

польсько го

відділень

Фонд у

Вар

шавсь ко го університету Збігнев

(Польща) ; "Акрополіс " з перед

кул ьтурологи ,

професори

були привезені спеціально для по

х . Вибране" ( дослідження нееер

•

1937 - 1990"

(1970),

(1968),

реж .

" Стій к ий

Інститут Театру Римського

teatralny"

Збігнев

Єндріховський .

реконструкція вистави

-

секретар часопису

-

Українські вистави " Садок

вишневий "( за "Вишневим садом "

університету (Італія); "Тренінг Ла 

Чехова) ,

боратор ії Гротовського з Вроцла 

(Львів); " Собаки не люблять смерть" ,

ва "

режисер О . Балабан (Киів) ; не відбу

(1971) ,

педагогічна сер ія кіно

режисер В . Кучинський

Дж . Сороса розпочалася с п і впра 

архіву Один Театру, реж . Т . Вехал

лась

ця Центру Л еся Курбаса з Цент

(Данія) ; "Театр і не-театр"

(1975),

відкрита репетиція "Гамлет-Лабі 

ром вивчення творчост і Єжи Гро

реж .

Е . С іте н ( Польща) ; ~~Активна

ринту", режисер О .Ліпцин . В рам-

товського (Вроцла в) за принципом

терапія "

реж . п . Реботіер

ках nроекту опрацювання схІдних

багатогалузевих ко нтактІв.

(Франція) ; " Полон чар обряд свя

театральних систем було показа

Майстер - клас Зігмунта Молі.

тотатський ... Про Театр Лабора

но виставу

Ка, ВІДОМОГО у СВІТІ ВИКЛадача Ме-

торію Єжи Гротовського"

О.Ходжакулі (Ашгабад) .

ТОДОЛОГії а.кторського тренінгу Єжи

реж . К .Домагалік (Польща); "Театр

Гротовського "Тіло і голос", одно 

Лабораторія "

реж. М .Арне

"Територія Театр " відкрито деся

го з актор ів Театру Лабораторії (в

(Італія) ; "Актор цілковитий . Спомин

тирічний проект майстер-класів

-

( 1976) І

( 1992),

( 1979),

запланована

для

показу

.

.. Король

Лір ", режисер

Акці єю Центру Леся Курбаса

З люб'язноrо дозволу Центру Єжи Гротовськоrо
ми публі[(уємо адресу Єжи Fротовськоrо в

І'rЗЛіі, де він живе і працює над розробкою ідеі
Паратеатру, nровадить anopc~:tкi трейі}1rи. За
цією адресою моХQІа надсиnати кореслондеи•

•

Неллі КОРНІЄНКО,
директор Центру Леся Курбаса:
Центр Леся Курбаса, нашою метою було зробити його художнім
механізмом втілення ідеї інтеrрації, точніше, повернення Украіни в
культурний обіг європейський і світовий.
Ми розnочали десятирічний проект майстер-класів світової режи

сури. Проект багатоповерховий і симультанний. Йдеться про те, шоб
не rільки продемонструвати світові імена. Ми хочемо, щоб це був і
науковий діалог, і діалог театрального експерименту, і відпрацюван
ня мови сучасного театрознавства (це проблема не тільки для нас, а й

для Європи).

Це трохи божевільний проекr за наших умов, коли

вок, ми відібрали

16.

І ще Молік зробив для нас

немає паперу, телефону, комп'ютерів, приміщен

виняток

ня, немає грешей на проекти і так далі. Ми все ж

Чотири дні ми показували (за сприяння польсько
го посольства) відеоматершли про Театр Гротовсь 

таки розnочали те, що задумали. А саме: зробили

наукову конференцію - свою і польську. З одного
боку - Центр Леся Курбаса, з іншого - Центр Єжи
Гротовського. Пішли нетрадиційним шляхом: не від
проблеми, а від цікавої людини. І виникає не про
сто діалог культур польської та української, а діалог
актуальних проблем сучасного європейського кон
тексту. Мені здається, що нам це вдалося, бо ми
знайшли цікавих людей, з'явилися цікаві ідеї. За 3-

- відкритий тренінг,

чого ніколи не робить .

кого. Вони викликали таку цtкав1сть , що деяю по 
казували КlЛЬКа разtв .

Для нас важливо і принциnово те, що наш про 
ект - це робочий момент, праця для Інтенсивного
втілення ідей. Нам дуже допоміг фонд

., Відроджен 

виникла ціла плеяда науковців (я ризикую,

ня " і вже в останній nеріод Міністерство та Уряд,
що фінансували nриїзд театру Леся Курбаса зі Львова
з виставою Володимира Кучинського "Садок виш
невий". Дуже прикро, що через непорозуміння, шо

кажучи це слово, але як гіпотеза це вже є), які пра-

формально було пов'язане з приміщенням, нам не

цюють на

вдалося nоказати заnланований nроект Олега Ліпци 

4 роки

.
.
.
СумlЖЖJ. семІотики,

...

культурологи,

.
соцІо-

логії художньої культури, мистецтвознавства. І ще

на "Гамлет-Лабіринт".

•
•
•
•
ми запросили трьох провщних досл1дниюв творчостІ

В майбутньому ми хотіли б запросити до май 
стер-класів Аріану Мнушкіну, Джорждо Стрелл ера,
Еуженіо Барбу , Юрія Любимова, можливо Жана
Люка ОДfіра . з деким вже були поnередні розмови.
Також хочемо представити східний спектр - пред 
ставників Театру Но , китайських напрямків чи По 
лінезії, культури Театру Катакалі , якоїсь з афри 

-

Гротовського, близьких йому людей

Колянкеви

Осинського і ЄІЩріховськоrо. Це була паритет
на розмова і вона породила ідеї подальшої співпраці.

tJ:a,

Другий пласт - це безпосередньо майстер- класи ,
перевірка, однієї з найцікавіших технологій . Зігмунт
Молік зробив спочатку програму просту, не знаючи

групи. Наступного дня приходжу

-

він сміється,

r

канських культур .

співає, обіймає мене, -я його вдруге бачу, -і каже:

Ми зараз ніби повторюємо у стислому вигляді мо 

ніколи .не думав, що у вас такі цікаві люди . Акторів

лодотеатрівський період Курбаса, де була антологія

для майстер-класЦJ ми відібрали через конКурс, який

стилів і жанрів. Сьогодні хочемо створити антоло 

складався з трьох турів, повідомивнхи до всіх те

гію театральних технологій, сучасних нових ідей у

атрів і СТД , результати його формувала думка про
відних спеціалістів і критиків. Було близько 40 зая-

•

nереддень третього тисячошття .

Презентація часопису:

'' ОТАТ ІК ТЕАТ
з Вроцлава.
Квартальник, виконаний на
високому поліграфічному рівні ,
r

.
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"...
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було засновано

1991

року з ме

тою висвітлення найсутrєвіших

nодій польської та світової теат
ральної культури давніх і най 
ближчих часів. Видав перший зо

шит Вроцлавський Цекrр культу
ри і мистецтва. Подальші номери
(видано тринадцять) виходять під
егідою Центру вивчення творчості
Єжи Гротовського та театральних

і наукових досліджень. "Notatnik"
має усталені розділи: Проби син
тезу, Розмови і роздуми, Доля
людини, Різні дороги, Маски,
Театри польські тощо. Існує
розділ під назвою ''Навколо Гро 
товського". Іноді часопис присвя
чується якомусь одному явищу'

як це було з розповідцю лро од

ного з найвидатніших акторів
Гротовського - Річарда Чесляка .

•

У''

Zиа

1

94/95 (9)

лія), на конференціях в Італії та

ПО

Америці.

Пройшовши кілька етапів роз
витку через Театр вистави, Пара

театр, Театр Джерел , творчість

Гротовського спрямована нині до
творення мистецтва, шо зосеред

жене на порядку, на точності, на

творенні Монтажу, що існує не у

У.

сприйнятті глядача, а в уяві того,

--~•

хто діє.

У слові до Вроцлавського уні
верситету велике місце Гротовсь
кий приділив Річарду Чесляку,
якого сам волів називати Пр ин

цем Професії .

•

Третій текст Гротовського був
вміщений у "Notatniku", присвя

ченому Чесляку. Його Гротовсь
кий виголосив у Парижі

1990

року, року смерті Річарда Чесля•

ка, на вечорІ, присвяченому ак-

Секретар "Notatnika" Збігнев
Єдріховський на київській конфе

торові. Тексти Гротовського до

софськими постулатами Карла

сить закриті, тим більш, як

Густава Юнга. Тільки почасти

ренції

свідчать працівники Центру з

парадоксальним прозвучав вислІв

грудня зупинився на

14

Гротовський досить

Анатолія Васильєва , що з усіх

Гротовського, які опублікував

прискіпливий щодо якості пере

Майже повністю Гро 
товському -було присвячено 4- й

кладів його текстів, особливо тих,

людей, які жили "за Станіславсь
ким" , найбільше Станіславсько

які, на його думку, вже не зовсім

го зберіг у собі Гротовський.

зошит

відповідають спрямованості його

По закінченні акції "Територія
Театр" на пропозицію польських

викладі бібліографії текстів Єжи

"Notatnik".

"Notatnika"

за

1992

рік , в

якому було подано два його тек-

· Вроцлава,

..

•

•

теперІШНІХ шукань.

колег було домовлено про ство-

верситету і статrя " Від театраль

UЦодо самого Гротовського ,
Єдріховський навів декілька пре
цікавих розвідок Збігнева Осинсь

ного колективу до мистецтва те

кого, одного з найпослідовніших

ного Лесю Курбасу , як людині,

сти

-

•

виступ на врученнІ докторсь-

кого ступеню ВроWІавського уні

атру як віrікулу" (віrільність (лат. )

•

•

досл•дниюв

•

творчосn

прим. ред.). Остання

базувалася на виступах Гротовсь

ка, досліджень Лешека Колянке

кого, який веде нині досить уса

вича, який знайшов певю аналогії
діяльності Гротовського з філо-

здатність до заглиблення , кон

центрації

-

мітнене житrя в Понтедері (Іта-

рення

•
•
ЧИЯ ДІЯЛЬНІСТЬ

А

31

викликає

V

о

V

енерпєю, nросто якиись енергетичнии n1диом

1,

V

•

•

...

•

що наицІкавІше, саме nІсля за-

.

ВИИ 1 ЖИВИИ ЗМІСТ.

На жаль, заняття були не такими тривалими, як того хотілося б . Знаю, що за
галом тренінги nан Молік веде 1О днів . Тут він nровів іх за шість. У Парижі він
•

веде заняття nротягом мІсяця

...
•

•

у

зростаючу

•

зацtкав-

.
аистер-кпасІв
~

нять, які ф ізично були досить наnруженими. Найцікавішими були голосові впра
ви, тренажі для тіла. В мене залишилося дивовижне враження від проб з етюда
ми. Справа в тому, що кожен nриніс власн і етюди, монологи, nісн і, й завдан~я
nолягало в тому, що , коли тіло й голос були розігріті, коли тебе, як кажуть, (' по ..
вело ", та так, що не можна зуnинитись , тіло саме працює ... пан Молік каже коро
теньке: "Звук! " - і ти починаєш говорити добре відомі тобі слова , які говорив до
цього безліч разів , але від накладання на вивільнене тіло виникає абсолютно но-

-

ТВОрЧа ДОЛЯ

mдготувала Олена Коваленко.

MOJIIKA.
•

1

ленtсть.

Якесь дивовижне відчуття світла, радості. Кожного дня незвичайне наnовнення
V

•

•

Римма ЗЮБІНА (актриса, Київ):
•

зошита

Польщі користується повагою і

Інтерв'ю з учаси

•

спІльного

"Notatnika teatralnego", присвяче

режисера;

спостережень Генріка Кочура,
історичних студій Яцека Брудзя 

-

•

