•

•

а

•

ІЯ
•

"Мистецтво

-

це подія,

що відбувається в нас
самих, коJІи ми дивимося

на полотно або читаємо
КНИІ'У". '
Хосе Ортега-і-Гассет
Сцена з вистави "День кохання, день свободи". Киівський моподий
театр. Режисер Дмитро Лазорко.
І виникає в уяві образ поділе 

А втім, я навмисне спростила

глядаць

•
•
конкретну сценІчну ситуацuо , на-

кий зал . Що відбувається там, як

давпrи їй присмаку неприпусти

це відrукнеться туr? Вони як спо

мої однозначності . Для того, щоб

лучені посудини. З однієї пере-

•
•
ще раз наголосити на вщсуrностt

•
•
•
ТJ.Кає в tншу , наповнюється, урІв-

меж глядацького сприйнятrя. І

ного

просто ру:

сцена

-

•

новажується. Тут згасають , там

висловити захоплення вщ можли-

засвічуються вогні ... І починаєть
ся театр ... І вкотре народжується

вості численних найрізноманітні
пrих і найвигадливіших проекцій

бажання розбиратися у цьому ефе-

цього сприйнятrя.

мерному ,
•

неосяжному

•

процесІ

•
реКОНЛИВlШОЮ,

творчІсть, творення, перетворен-

-·
n

ня. Як в одній частині цього поді
леного простору - акторській , так
і в другій

-

глядацькі й.

Театр показав виставу. Актори

..

витратили сво1

.
душевю

сили для

того, щоб їхня енерrія~ як від лан
цюгової реакції, почала вибудовува
ти емоційну подію в душах глядачів.

.

практичними дослщженнями.

виставу,

.

•

1 про

•

•

roro, як завІсу
опущено, в уяві тих, xro його бачив.
Чи може статися найгірше - вистава

Координати вистави - Київсь
кий Молодий Театр. Творчий ко-

помирає, як тиьки змовкають ос•
•
танm orurecки ввІЧЛИВИХ глядаЧ1в.

•

герої

.
.
на вщстан1 простягнутоІ

руки. І хоча в афіші повідом
ляється, що дія відбувається
наприкінці 40-х у містечку
Марке, у Західній Фландрії,
прикмет часу немає. Дійство не
про країну і не про роки, не про

.

-

певноt

·-

нацн.

Воно - про любов.
На драматургії Гуго Клауса
•

можна вщчуrи принади справж-

новника Дмитра Лазорка, худож

ньої п'єси- при відсуrності хваць•

ника-постановника Лариси Чер

ких вивертІв сюжету , завдяки rли-

нової , музичне оформлення

бокому психологізмові діалогів і
наявності пікових ситуацій - ство-

-

Миколи Боклана, Ганни Розсrаль-

•

-

лектив у складІ : режисера-поста-

Олександра Семененка, хореогра
фія Сергія Швидкогоj виконавців :

•

рез збільшувальне скло

представНИКІВ

подl.ІО.

•

Починаєrься самостійне житrя сце•
•
шчного твору теля

ЯКІЦО

•
ПJДКрlПИТИ
•

Спробую розповісти про висrаву...
ні, про подію, що відбулася в мені,
коли я ії подивилася. ВірЮпrе, і про

·

ви, заnропоновані Гуго Клаусом
у n~ єсі "День кохання, день сво
боди", перекладеній українською
мовою Олександром Ірванцем.
Вистава йде на малій сцені .
Тому їі події бачаться ніби че
поруч,

Та теорія завжди видається пе-

-

ної, Олени Узлюк, Ігоря Портян
ка, втілили у сценічне житrя умо

-

.
...
рення напружено1 внуrрнпньоІ дu,
•

яка тримає глядачш.

'

Режисер Дмитро Лазорко на-

в собі сили після грубої, образли 

емоційності сягає своєї найвищої

вмисне відійшов від ознак місця
дu, ВІН зосередив уваrу на дослщ-

вої фрази сором' язливо простяг
нути Жанні nривезені для неї їі

женні внутрішнього стану героїв
у тих умовах, в які їх кинули об 

улюблені парфуми. І також зна
ходив сили справитися з бажан 

відмітки . Зрозумівши і пробачив
ши чужий гріх, а може, і не гріх
це, а щось зовсім інше , Жорж не

ставини.

сильнішим, і хоча несказане ли -

чорна і порожня. Бо

ням кинутися на Еріка з ножем ,
і, ще затискуючи його в руці, зап

ковий червоний nромінь висвіт
лює розкидані на підлозі у кутку

ропонувати сісти аби поговорити
і все з'ясувати. І зрозуміти дочку

найголовніше.

•u

•

•

Сцена

-

•

такі ж червоні яблука. Це сад. В
•

іншому кутку

Посередині

-

-

дитяча коляска .

•

принижує себе, він , навnаки , стає
•

шилось несказаним, розумІ є щось

І цим найголовнішим видаєть

ВІН зм tг , не засуджувати, а зрозу-

ся мені думка

все повинно буrи

міти . Жорж, пройшовши через

замішано на любові, на бажанні

-

маленький килим,

як символ домашнього затишку,

один стілець і деіdлька високих
табуретів, не фарбованих, зі свіжо
го дерева. На них важко залазити
і незручно сидіти. Кожен із пер 

, сонажів має свій табурет. На ньо-

му він сидить, коли сповідується
іншому, на нього спирається, коли

у відчаї, його відкидає, коли

гніваєтрся, його тягне за собою,
як невідворотність, і знову ставить

рівно ,

щоб

була

хоч

якась

відповідність порядкові. Образ
но можна визначити цей табу
рет - · як власний хрест, що не

стерпно важко і все ж таки тре

ба нести.
Все лаконічно і просто. Немає
речей, є атмосфера.
Головний пси:холоrічний двобій

відбувається між Жоржем і Жан
ною. Режисер точно визначив
надзавдання їхніх обставин і ак
тори тонко передають стан внут 

Сцена з вистави "День кохання, день свободи" за п'єсою Г.Клауса.

рішнього зіткнення. Важко щось
передбачити , несподівані рішен 

страшне випробування і покарав

ня народжуються прямо на очах.

Між Жоржем і Жанною ніби-то

rпи себе сам, прийшов до найваж
ливішого- до розуміння милосердя.

нічого не відбувається, а мере -

І туr забринів головний мотив ,

•

житься незриме плетнво noчyrтrn .

заради чого створювалася виста

зрозуміти, на прощенні . Адже
від прагнення зрозуміти іншого
зменшувалась би сила ланцюга ••

• ••

воt реакцн зла

.

І знову хочу віддати належне і
п'єсі, і творця м вистави - у фіналі

Під спокійною зовнішністю - Ве
зувій жаги. Незакінчені фрази
повясають у повітрі. Кожен спо ві 
дується, прагне розібратися в

ва. Мотив, який стирав межі поді 
леного простору , і не було вже
сцени і глядацького залу . А був

собі,

дійство. І той струм енергетики ,

та й усі ми, приречені у цім світі
на ту любо в -ненависть , яку інко 

що народив подію в мені, визна-

ли і пояс нити неможливо; у кож-

довести власну правоту

іншому. Відчай від безсилля, від
неможливості поставити все на

єдиний храм і було в ньому єдине

re

-

крок вліво , крок вправо, вважаєть-

У виконанні Миколи Боклана
Жорж- це осереддя протиріч. За
всіма людськими законами моралі

над усе - Милосердя . Найсклад
ніше зрозуміти одне одного, інко
ли вчинки не піддаються пояснен

Страждання кожного ведуть

ню чи виправданню. Є речі, які
не мqжна зрозуміти , їх можна

його на свій ешафот. В кінці вис тави

він гідний осуду за те, що пере

тільки пробачити.
Дозволяючи Жанні й Еріку по

отих незручних табуретів - ви бу
довується у певний порядок: всі

став бачити в дочці дочку, а по
бачив жінку . На його прикладі

перш за все

-

НОГО СВОЯ ДОЛЯ, СВОЯ дорога, З ЯКОІ

не.

головне

них рецептів . Персонажі вистави ,

1 по -

колишні місця, виправити скоє

чив

•

не виписується глядачам остаточ

•

ся за втечу, а за нею - звtсно що

хаос доморослих

•

хрестІв

•

...
•

вони

-

прощатися , Жорж сам відправляє
їх у спальню . Він безмежно стр аж

наскільки непросто все в життІ .

дає , хоче і не може сказати про

Жорж, Жанна, Хрістіана, Ерік . І
пряма лінія, що з'єднала їхні долі

якнайкраще можна відчути
•

Доводячи свою неодномірність,

непримітивність, Жорж знаходив

свою любов, відчуває, як страж
дають і вони . І тут, мабуть, крива

стоять

в

ряд ,

по дtагоналt

через сцену. Поруч з кожним

-

-

сягає в безкінечність .

'

