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Водевіль повертається ·
У середині rрудня в Київському театрі імені І. Франка
відбулася прем'єра вистави "Український vaudeville, або
Вип'ємо й поїдемо! .. " за комедіями Марка Кропивниць
кого "На руїнах" та " По ревізії".
Режисер-постановник С.Мойсеєв досить органічно
поєднав у одній виставі два твори, а також дві манери

акторської rри, дві різні сценічні умовності. А саме традиційну для українського театру живописно-етног
рафічну лобуговість з умовністю nідкреслено театраль
ною, формально яскравою.
Комnозитор Ю.Шевченко та балетмейстер Н.Осиnен
ко створили виразні танці з гіnертрофовано-національ
ною ритмікою . Танці не виглядають вставними номера
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За візуальним образним рядом робота вийшла теж на
сиченою.Талановита художниця Н.Рудюк створила та
кий собі ніби -то нічим не примітний сценоrрафіч:ний
світ - мальований задник і меблі на передньому плані.
Але особливість у тому, що заднИК розташований на рівні
третьої куліси і може використовуватися як прозора за
віса для театру тіней (і, взагалі, всі елементи сцено 
графічні в процесі вистави задіюються). Крім того, він
розрізаний - і буквально, і тематично - на дві частини,
дві долі - долю панів, і долю селян . Зліва - замок, справа
-хата. Правда, й одне, й інше пішло тріщинами (розпис
по шовку) і на кін вийшла буржуазія в особі .L&.L ~н
(О .Шаварський) . Взагалі, смисловою ємкістю вистава
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Художнє оформлення і
комп'ютерна верстка
Onera Косnм

розпад культури різних соціальних станів і національ
них rpyn на Україні, в результаті якого новий буржуа

ОЛЕНА КОВАЛЕНКО

вирубує український виІШІевий сад . Але, разом з тим, на

євреї , бо відчувають себе покликаними через rpoпri мані-
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життя. Щоправда, залипrаються сильно незадоволеними
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нець . Вистава закінчується словами Гершка і Шльоми
(І . Кадубець, В .Абазопуло), які вони дуетом проказують
в зал тричі з характерною інтонацією: " ... То нам же надо
будєт совсєм тікать із Огєчєства" . Зал вибухає оплеска
ми, але наступна патетична сцена-картина із зоряним
небом і застиглими скульптурними груnами під ним псує
враження , бо зовсім виnадає із загального стилю і на
строю вистави. Хоча, хто зна, якщо розглядати ії як па
родійний натяк на дуже вдалий спектакль тих же

франківців "Тев 'є-Тевель", що оспівує страждання і ра
дощі євреїв у світі та в Україні зокрема, то~ такому ви
падку фінал ''Українського водевілю" набуває навіть аг
ресивного сенсу і назва вистави починає звуч~ти то за

.гадково , то гротескно.
... Відкривається спектакль

nрекрасно поданими ме

лодіями. Українською і єврейською. ОркеС"хрик, напо
ловину в українському, наполовину в єврейському на
ціональному вбранні, виконав ці мелодії в партері. Одну
в лівому проході, іншу- в правому.
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