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У недавній прем ' єрі («Еврідіка» Жана

ріднена з характером обдаровання ак

Ануя, театр «Золоті ворота>>) Валерій
Пацунов розділив героїв та блазнів
Смертю. Смерть- то бородатий дядь
ко в чорному. Поки він рухається, ви
глядає аристократом у конусоnодібно-

тора, що за декілька хвилин дії він зір

НІ

має конус вбрання догори, то нагадує

ним мереживом крилець на плечах.

nокарану за розпусту жінку (в Україні
існував веселий звичай зав' язувати на

Це арфа, це його важкий хрест. Але не

'
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•
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•

ом о

тив ти , сину,- говорить він Орфеєві,

вбрання. Не лобивати ж камінням !).
Втім , Смерть раз по раз намагається

-

•
с пщницІ
•

чорним дзвоном

•

вщnовt-

дає Орфей. Та все одно симпатіі гляда
чів на боці старого. Можливо, тому
•

•

персонажем та актором , вони нероз

незважаю чи

н а дистанцІю

МІЖ

дільні. Талант актора збагачує сх·воре
ний ним образ, і бездарне посмі.хо• V

•

•

•

висько в ЦІИ виставІ виглядає цІкавІ-

не ВИИlWІО.

шим за « героя ».

Втім, комічно інфантильний Орфей
(Дмитро Лалєнков) в парі з такою
смертю виглядає органічним . Не зро
зуміло тільки , навіщо їм потрібна оця ,

Інші з команди міщан-життєлюбів

•

справДІ навІЖена

•

1 чиста,

незважаючи

на вульгарні атрибути артистичного
noбyry, Еврідіка? Ірина Мельник з усієї

сили намагається зіграти глибоке ко•

хання до супер генІального музики , але

Лалєнков чомусь вважає, що публіка 
це добра мама, яка любить дитину й
' 'V

V

приваблюють здебільшого кількістю
та яскравістю пір 'їн. Мати Еврідіки
Тетяна Шеліга та Вансан - В.Коше
венко , з' являючись поряд, нагадують
найбагатший із параджанівських кола
жів. Парча, шовки та оксамити, затіне•

•

ю мереживом, перерІзуються раптом
•

довгим рядком рюІШв , виrотовлених з
•

тєльняшки , а над головами , невщомо
•
•
•
яким чином закрпие ю
пухнаm ма-

,-

m-

милується нею, а тому и демонструє ІИ

си

себе, не особливо звертаючи увагу на

р 'їн . Художниця ніби кепкує із декора-

Режисер Вал~рій Пацунов.
Театр <<ЗолОТІ ворота>>.

Візуально

•

партнер ку.

Смерть має чорним зигза

СОНажіВ. Але зrармонізовуючи еклек

гом розділяти «блазнів», що нагадують

тичне багатсrво їхніх уподобань, вона

яскравих nапуг, та ангелаподібну бі
лосніжність « героїв». З «героями» у

дарує їм свій смак так само , як Бертин

,. V

завдяки

буржуазії» на ..богемну
романтику
_
радянщини з

11 культом недосяжн их

обріїв , мистецька міфологема «герой
та блазень» стала дуже популярною.
Але за дивною для пострадя нського
•

•

простору лопкою митцІ продовжують

всіляко лаяти міщанство , ніби ми

знову перебуваємо у передгроззі

·НОВОІ революц11 ,

а не ринкових

відносин. Глядач прагне побачити
бажане: багатство і розкішну красу .
Але якщо йому це й показують, то
•

погрожуючи З І с цени пальчиком:

поганий смак. Бідолаха все-таки

~·
~

прагне задовольнити потребу видовищ
і йде пожирати очима вітрини, аби

6

врешті купити на останні гроші книгу

~

абсурдистських текстів «Євроремонт
власними руками ».
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ТИВНИХ СВІТОГЛЯДНИХ ПОЗИЦlИ ЦИХ пер-

неї своєрідний контракт, бо тільки

З перших днів наступу « Гнилої

великих червоних та рожевих

•

І~ш-Іа Мельюn<
і Дмитро Лалєнков
у висrаві << Fдрідікш'

За Жаном АНуєм.
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•

наж має уособлювати велику темну
схованку для біженців , втікачів від

•

,Q

можна

•
не ПОМ1ТИТИ , тату,»

що ,

V

І

але я дуже погано граю». «Цього не

комічносгі свого вигляду. Цей персо

страшної комічності буrтя. Він має бу
ти траrічною gптю романтики. Але

)

його покликання. «Не знаю, чи помі

ГОЛОВl зн еславлеНОІ МОЛОДИЦІ ЛОДlЛ ІІ

Орфея та Еврідіку, не усвідомлюючи

•

тість, хоча був так само «запакований»

му nлащІ , але коли зуnиняється І ПlДН1-

•

накрити

І

звернуги увагу глядача на свою особис

в гору яскравих тканин , обсиnаних
блискітками, які увінчувалися дерев' я

•

•

вав захоnлені оплески.. Актор зумів

•

ський свій талант бездарному старому.
Орфей та Еврідіка, просrуючи до ба-

•

rn вони отримують славу І ВІч-

нального

•

лІЖКа,

потрапляють

-

в

em-

не чисте кохання. А тому Смерть на

центр дивовижнох

ім'я Анрі , погрожуючи Орфеєві пла

пульсує, немов лілея. Протягом виста

щем, розказує про свою доброту і про
жорстокість житгя. Та Лалєнков не
особливо поривається робити свого

ви , трансформуючись, вона нагадує і
дитячого паперового кораблика, і

.

конструкцнх ,

що

прозо ро го сачка , куди лопались зако•

)

пе р сонажа героєм , ВІН по-хлоп ячому

··~

•

ханІ ,

•

1

•

пщводне казкове царс1·во з ла-

•

••

хникає і тоді стає схожим на Вансана,

гщними хвилями прозо рОІ тканини

коханця матері Еврідіки , хоча одягну

(сценограф А.Злобін).

тий у біле і візуально та посгановочно
разом з Еврідікою протистоїть серії
«блазнів». Але психологічно Лалєн

вистави п довn пелюстки падають до-

ков-Орфей на їхньому боці. Аякже! Хі
ба в таких костюмах, які сгворила для
«блазнів» Олена Богатирьова, можна
не сподобатися публіці? Та, як вияви
лось, колеги не мають особливої пе
реваги. В самоцінній лгудожницькій ее• ••

•

-·

.

Наприкінці

низу, nеретворюючись у білий вогонь
із стартуючого космічного корабля,
на якому піднімаються в безодню Та•

•

н атосу романтичнІ закоханІ .

Але , незважаючи на вражаюqі сценог

рафічніефекти та деІ<Ларативні трак
тати режисера вусгами Анрі, роман
тично-потойбічний голос Еврідіки так

рн костюм ш актор викори стовується

і не був почугий ні самим Орфеєм, ні

тільки як рухлива вішалка. Це аксіома,

глядачем .

і порушив і"і туr хіба що Олексій Бер
тинський у ролі батька Орфея. Роль

Наші люди раптом захотіли красиво
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маиже ешзодична, але н аСТІЛьки с по-

•

жити , а не << ВСІ , як один» красиво вмирати.

