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Бувають люди, поблизу яких почуваєшся сnокійно і всезнаюче. Вони ніби
напоюють оточуючУ1х своєю мудрістю, і тоді до кожного nриходить привид власної
душевної сили. Але, як rільки людина випадає з товариства такої особи, той
привид розвіюється, зате залишає по собі надовго аромат особливої радосrі,
•

•

•

раДОСТІ ДОТОрку ДО ЧОГОСЬ ІСТИННОГО.

На nрес - конференції, що передувала показу «Сталінградської битви» цю рису
Резо Габріадзе журналісти мали щастя не стільки спостерігати~ як відчувати , адже
і самого Габрjадзе, і його твори неможливо сприймати тільки інтелектуально, вони
nровокують душевне сnілкування, І це не~инуче.
На запитання про <<)J\ИВИЙ» театр:
«В ·театрі мае бути 1COUmaJlf,m. Коли ми 3 ва.м.и сидимо, як. 1ее-росип і

· вода, ne змішуб.Мося, то для мте це погапий rneamp. Буваwтrь хорQ
ші мертві театри.. Воии .лежатtо 1Срасиві і при1Ц$У/,уреиі. Нав>коло
nux ходятrь... Bouu гарпі,

aJ'tl! я люблю живих)}.

На запитання про хороший мертвий театр:
<<Є, є 1?W/кuu театр. Я ба~ив иа заході прекрасиі і потрібиі мертві
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rneampu. Лотрібиі 1<:о:мусь, але 11;е мен,і. Bonu 3уже ВИtтрим.аиі ва фор
.м.ою, холодиі і np~pacui, воии rнecym10 і передшюто з?ішюн.я. Баrчив
npo1nUJLІJжni ._ паївпі і 'ki'ЧAJeo н.е зt~аючі, але привабливі. І я 'Нд ЇХ'Н/ьа-,

му бо-ці. Думаю, що J,Wpmei 111..eampu icuyюm'O, аби зберегти .мову і хо
ау. Я1ещо іс?tуюm'Ь- зпачитrь потрібІН,і. Час все npu'Н.oCUm'Ь і забираб.
Я1СЩО ·м забрав, змчитrь ще треба. Але я npuxuд/b1iU1C таиого rrteOffll;де людс:ь'Кі серця поряд>> .
На заnитання npo націо.uальний театр:
<<А ви 11Jonpoбyйme бути ш ?-Ід?J,іmалонлJ..м.! Горобеу~ 'НіС може бути ор
лом, Я'К би ш uа:мдеався.
Ки.м. .ми бул11 в
· я вже ne пам- 'яmaw, f1JU! ми сиділи тоді в алек
трохи відсуuуЛІU, -- ми й ви2JlJl!ttyлuJ ам
шхrперпно tiOJl.;q,m,'Ь о·ц,і
·'1:
. ,n·m
•. диflUmucя. Потрібпо рсжів з 20, UJ,Oб
na'tiJ;i очі
оо сdі1!/1Ла\
трава забу111іm1J po(;YJW дуже скоро.>>
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« Театр,

~'/laWmibC.Я раsо:м nодихати (nодивив-.

Ш~l.СЬ 'Нд .t•ov-•uvv~\\1~

~~

iUJ,e
зроз-умієrпе,

г~роїчний пафос, rр~ива інтелі..
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гемтська 1рон1я,

V

:вщкритии

народ-

ний сміх з йоrо розмов, сденаріЇВ,
п'єс nеретікають у вистави, фільми,

СfІ-И. 'f1tt'XК. ' ме зараз вам ~е pa'l-IO зишт:и. Вам

ма.тоm<и, скульптури, ляльки ... Вер
бальШсть матеріалізует.ьс.я в кош<

zл/ь?сu ллоди, а все 'ЩО :JІСuве, 'ЩО росте); е

ретні образи, а фактурність візуаль
ного диха~ поезіею. Театр Тhбріадзе
невідцільний від його особистості.

Та 'Коли 3 fliuoм. у;я потреба відійде,

•
д~~XBJ....Jf\.l~nu?'6zn:~tO. Це, иапевие~ впливає бли:rм,іст'Ь Лаври.
~ :.ftf,Цt oд·ua'J(.oei, тішь'1си 'HIO'CU у пас різІJtі. >>
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Але
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Він драматург, режисер , художник.......

V

nоста:вовник, автор ляльки та п манІ
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Якось Микола Гоголь nожалівся, що

.
в иого творах не помtчають єщmQro
~

u

позитивного персонажа~ якии нази-

вається Сміх. За давньою ~асичцою

.
трад'.Иц1єІО

~

ми звикли героrчне ста•

•

•

стер--виконавець,

а також режисер

с:t<.ладної фонограми) що створює "В
його ляльковому театрі особливий
ефект якогось позаумовного існу
вання щйрого людського голосу.

вити nоряд 1з трагtчним;, а КОМІЧНе

Але це багатоrеа:gне авторство »іде

вважати низьким. Але існують в мцс

11е nрориваєтьсяя дил~нтством чи

тецтві люди, які, незалежно від бага-•

«халтурою»,

•

•

•

ЦlЛlcmcrrь

скл;адаеться

1

із добре продуманюс і відшліфова-

деяких <<за)> (Бахтін), поєднують од-

них деталеи, кожюи з яких точно

тьох творетичних праць «nрОТИ>>•

•

не з ІНШИМ так орга.н1:чно, як може

сплітати хіба тільки саме життя. До
!=t""treiLЛe:>КWrь Габріадзе. Високий

...

..,,

відведеноедино можливе місце. Вис
тава «Сталів:градс~ка битва» (нова
постановка «Пісні про Во.лrу», що з

Режисер
Резо Габріадзе.
Jlскіз Р.Габріа:дзе
до йоrо ~истави
<(СтаJЬі'НJградсь'ІСа
битва>? (реквієм).
Тбілі сьхсий
•

V

мун1ципальнйи

•

-rеатр-студІЯ
•
•

ПІД К~рlВНИЦТВОМ

Резо Габріадзе.
Натаща •

з1р ка цирку

Нtмецьк:ий
>..'УДОЖІіЙК.

Сце1-;Ій з вистави
« Стаиьі·кградС'Ь'JGа
битва)> .
•

1996 poJ<Y всrигла здобути славу в ев

на снігу» . Історія кохаrnі.Я вірното

ропі) організована як низка різно
рідних еnізодів, змонтованих в одне
ціле скоріше за кінемат0графічним

Альощі, робітника сцени з транс

принципом. Кожен епізод- це щемлива новела з життя

•

ОІ<ремого соЦІ-

ального вагончика або навіть з жит
тя тварин чи комах. В цій системі

порту, та примхливоїНаташі , цирко
вої зір1а1, те>к хвишое до сліз. То вjд
співчуття, то від сміху. Але коні хвиv

лювали

•

л1одеи

сnоконвнсу,

а

ось

Вольти і Амnери із світу еJІектрики,

юнь чи мурашка не є знаками езоmв-

які волею Габріадзе ожили в розnові
ді лялькового єврея Пілхаса- київ

ськоr мови. Tyr будь-яка жива істота

ського майстра з дрібного ремонту,

•

•

•

•

•

має рн~m права л1д сонцем, н езале>к•

V

но вщ того, чи це чергови:и крово-

.

...

"'

...

жерливии вождь якохсь 1мnepu , чи

мурашка. Вони всі Г@роЇ трагедії,
варті пашої уваги і співчугтя. Коли
•
-rендtт:иа, з великою красивою голо-

•

схвилювали , напевне. вперше в Істо-

рії мистецтва. Вони теж виявилися
живими і вартими tІрИХйЛьних емо
цій і мені ос0бисто у$.Илися схожи
ми на знамениту оперну Блоху, яку
•

V

•

осmвують на наиnрестижн1ших сце•

вою Мурапша-мама тужить rоле>еом

нах свпу.

Лії Ахеджа.кової за СJЗоєю донечко1о:
«З ІqІМ же я теnер буду проrулюва..

Таким чином макросзіт велико( по-

тись по заnаІІ.ІRому вunrneвoмy дере

таклізмів як Сталінrрадсьх<а битва,
виявляється у виставі Габріадзе noдj-

ву? Понастягували на нас металу, ні
би мало нам Їхніх чобіт! Хіба є хтось,
хто тихіше за нас по землі ходив?», •

то наща розчулеюсть

•

1

сльози зда-

ються нам цілком доречними (хоча
V

•

и несдодmаними як для сердець те-

атральних критиків), але коли такі
персонажі, як Німецький фельдмар
шал, Сталін - радяноький генералі
симус, Горенко

-

радянський гене

рал роздумують про роль свою і роль

•

ттики , що nризводить до таких ка-

•

•

•

ею аж шя:к не знач гпшою, ан1.ж :крах

любовних надій Альоші чи родинні
стосу:нки мурюнок. Міr~росвіт інтим•

•

них СnJ.JІКУВань автор вистави цн-хує

більше , аніж такі серйозні речі як
військові баталії. Така світоглядна
позиція, наnевн:е, є найбільш аван• ••

•

гардною Д7ІЯ кторн людини на зем-

лі, і вона особливо дивує, бо мис•

.
...
жертви в кторп та про те , що вони

тецьки хциро nродемонстрована ІС-

не можугь .вий'm за рамки nродикто

зинських мужчин.

ваного кармою амnлуа, то вони вже

Спілкуючись із творчіело Резо Габр~

.

теж починають здаваrnся

жертва

ми, а отже тими, коrо жаль. Безсум

тотоІо із свіrу мужчин. Та ще й з гру

•

<Щзе, сnостерІrаєш не ту високу недо•

•

сяжну мудр1 сть, що , зарозумща у своu

•

•

нівну симпа-rію викликає яскраво

·~

вбраний німецьІ<ИЙ художник в бер
лінсьІ<ому кафе , який ц1лодобово n'є

на щоєь nротилеж.ае

•

V

одну nopцuo коктеилю з половйн•

rи уншерсальносТl, перетворюється
• ••

-

н:а байдужий

•

холод змн, а мудрІсть сентименталь-

ну. Ц:я мудрість слабка і м' яка, немов
U

':

•

• V

кою жовтка 1 nалить одну сигару, але

запахпнии в1ск СВІЧКИ, але в юи живе

якй:Й, по~аючи з го;rоду, не малює

вогонь,

V

•

того, чии « nортрет можна напкяти

•

•

.
.
"
що в1ДІ1овщає ясно на наиск•

ЛадІОШІ наШІ ЗаШ1ТаННЯ.

•

всzми

одиакові,
•
mutoкu
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