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Віталій Селезньов закінчив ак

Надія Міропnmченко: Пан.е Віталію,

шии п орmнян о з ним пр осто варвар.

торський факультет (курс Іва на

зараз є rneнiJt!fl'Цiя до перетворендіЯ Mjmtчuo
дpaмamuчuux театрів у npocrrw драмдmu'Чг
ui. У вас иавпаии) зNа-ч;н,а 't.ШCmиua penejJ-

Зараз ми, українці, не завжди свідомі
власної сили й гідності. І ствердження
того , що украrнськии провщник може

тyapy - мyзuttt·J ta. Чому такий вибір і які
·перспективи ;1таиого театру сьогод1-t~ 1-ш

бути не лише як Богдан Хмельницький
добрим полководцем, а й людиною ви-

Мар'яненка) Харківського інст и 
туту культури у

1961 році,

потім

Киівський інститут імені !.Кар 
nенка-Карого

(режи серський

курс Василя Харченка) у

1973

році. Працював у Вінн ицькому

V
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V

•
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вашу дум1<'у?

сокоІ культури, дуже важливе в сучас-

Віталій Селезньов: Я вважаю , кожен

нш ситуацн.

довського актором , з 1986-го го

театр повинен вирішувати це для себе

Н.М. Ви багалw fюків пршцюете в 'Ц'WftL)'

ловним режисером , а з

-залишатися ~1Узичним чи ні . Крім то-

rneampi:

драматичному театрі імені М .Са

1997 -

V

•

художнім керівником. Серед ос

го , зар аз такии п ерюд. коли ми розра-

танніх nостановок

ховуємо на добровільний прихід гляда.
. .
.

-

-

« Мазеnа»

інсценізація за Б .Леnким,

tt Маленький принц» А. де Сент
Екзюnері,

« Бе з вини

М.Островського.

винн і ))

ч а , звІДси

-

1 ЦІЛа се рІ я

клас ичних оп е р ет

«Баядера», « Королева Чардашу», ста

вимо «Xai-ryNfY». Але паралельно існує і
V

V

0

V

се риозни и драмати чнии театр ,

1 ще

ек-

спериментальна мала сцена. Тобто у
нас ніби три театри в одному. Така різ
ноплановість складна для театру. Поперше, актор

.
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це в тр адиЦІх укрю н сь-

• ·~

• V

акпwром., режисером, керістихом.

Якшt вба'Чаєте його розвиrrюк? В -чому
ocoблwricrm вашого керуваиня?
В. С. Розвиток ВіІ-шицького театру не•

•

V

•

ВlДДІЛЬНИИ

....

ВІД розвитку украхнського

театру в цілому. Слава цього театру в
Укра1ні була значною за керівництва

Федора Верещагіна. Тут ставилося ба
гато сучасної драматургії , особливо
Миколи Зарудного. В театрі було зібра
І-ІО сильну трупу. Був смеск популяр•

•

•

•

кого театру- по винен володІти ством

ностІ

і танцем, бо у нас і хор , і балет- це все

особливо «Дванадцята ніч» Шекспіра,

аІсrори трупи. СкладІОсть збереження

<< Останні відвідувачі>> Дозорцева , які їз
дили на гастролі до Києва, Москви . Ос-

.
..
rvrузичного театру 1 в тому, що сучаенох
драматургії для нього обмаль, лише
класика. Все-таки потрібна сучасна дра
матургія, сучасні проблеми, бо інакше
'

V

наприюн ц1

1

•

•

в осьмидесятих,

•

V

танн 1м часом пр овІНЦlИНИМИ театрами

.

..

мен ше ЦU<аВЛЯться , вони менше 1здять.

Ситуація у Вінницькому театрі нині від•

це мемор1альнии театр .

р1зняється- за р епертуаром , стилем-

Н.М. Ми11.улого сезО?-tу ви поставили «Niaзe

від театру Верещагіна. З одного боку

ny» за pOJvшuoж Лепкого. Зшцікавленлщ 'Цією

більше психологічного театру, з іншо

постаттю noC?.tЛuлo~ а в чому особливіст'Ь
вашої iurrwpnpema7J,iї?
В.С. Іван Мазепа- суnеречлива пос-

го

v

•

тать , адже ще и дос1 в деяких церквах

його ім'я піддають аІ-Іафемі . Для нас же

-

музичного.

Н.М. А як фу-н:кціО?tує мШLа сцен,а? І ч.а.м;'
ВО?Ш п:ри.пиияла своє існуваиня?
В.С. Вона не припиняла, а змінювала
свій стат)'С. Я довго виношував ідею ма••

•

•

•

це носій національної ідеЇ. Але мене

ло 1 сцени , 1 коли став Л.)'дОЖНІМ керІВ-

хвилювало те , що Мазеnа був інтеліген-

ником у 1 986-му - відкрив. До речі) ро

-

із найосвіченіших людей свого часу. Це

били П самі актори. Перша постанов
ка, «Останні відвідувачі» Дозорцева ,

акцентується й тому, що Петро Пер-

зчинила вибух у місті , потім була серія

v

тним и ерудованим володар ем, одним

акторськ~>L'< робіт, зокрема «Лавка»
Гельмана , « Сестри» Розумовської. Але
•

Н.М. Театр ім.. М. Садовеохо го єдuпий
<<дорослий>> театр у .м.іст~ иевже

•

•

8 Сцена з вистави

спроб порушити вашу моиополіw ?
В.С. Утворився був Камерний театр
Вахтерова. Поки були спонсори , во- о

адмн-пстра1:ня наполягла на тому, що ек-

сплуатувати ЇЇ невигідно , тож вона

набула статусу студентської лаборато
рії. Уже сім років в училищі культури
ім. Леонтовича є акторський курс,

ни робили вистави, тепер fle грають. ~

Звичайно , було б добре мати конку- ~
ренцію.

g

задіяний в роботі театру. У цьому сезо•

н1 хочу наситити малу сцену репертуа-

Н.М . А є вже яхісь nлau.u. 1-ta 'Н,аступний ~

ром. Валерій Шалига поставив «Дім , у

С~О'Н,?

якому переночував Бог»

<<Ма.леJL'Ь'КUЙ npu'Н.?J,>~
А.де Сент-Екзюпері.
Режисер
В .Селезньов .

ne було

·

В.С. У репертуарі - «Маруся Чурай» ~

[ Фігейреду,

Л.Костенко , «Приборкання норов-~

Ян Беренбоїм - «Ма-ленькі трагедіЇ»
В.Красногорова, я репетирую (<Про
вінціалки» Я.Стельмах:а , як на мене,
річ ниЮ аюуальніша, ніж тоді , коли пи

ливого » Я . Стельмаха.

Н.М. А чи є побажаппя журиалу?

о

~

В.С. Успіху і процвітання вам. Буду ~
вашим постійним читачем.
~

салася.
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Вінниця

сценаграфічна ідея Ярослава Федоришина, ху

В1нниt:tький музично,драматичний театр

дожник по костюмах А. Федоришина, в головних

ім. М .Садовськоrо.

ролях А. Федоришина, П.М~К\.1ТКЖ, В.Мовчан.

t(Дім, у якому переночував Бог» Фігейреду, режисер Валерій Шалига (Вересень

1999}

«без вини винні» М.Остро'Вського, режи

jсер Володимир Селезньо"В (Жовтень 1999)

Березень,

Перший український театр для дітей та юнацтва

«Снігова королева» Є.Шварца (за моти
вами казки Андерсена), nостановка Мирона Лу~

:ео і композитор Ян Беренбоім (Ізраїль), ху~

косТ10мах Д.Зав'ялова, композитор Б.·Ю.Янів

"~ІАІІ' Н . Турченко, в ролях В . Шалига, Т. Славін-

ський1 в ролях Л.Андреєва, О.Дейцев. Січень,

2000.

2000.

Г.Офенгейм . Листоnсщ,

1999.

!(Річард ІІІ» B. WeкC"nipa, постановка і сце

кавецького, художник В .Грималюк, художник по

К.

«Різдвяні марення» Н.Пrушкіноі, режисер

2000.

«Ма·"'енькі трагедfІ'» В. Красногорова, ре
11-\V.

Одеський росі йський драматичний театр

нографія Олександра Дзекуна, балетмейстер

Б. Борисов. В головній ролі О. Школьник. Бере
зень ,

2000.

Луганськ
ссІ все-таки я тебе зраджу)? Н . Не:жданоі,
режисер Олександр Мірошниченко, художник

О.Дробна, в ролях О.Яковенко, О.Редя, В.Полє-

Кривий Ріг

но. Листопад,

Криворізький театр драми і музичної комедії
імені Т. Шевченка

кого

«Гравці» М.Гоголя, режисер Володимир ЖеГ
1
український музично-дра

с(Украдене щастя» ! .Франка, режисер
о.

«ІНтим на лавці в парку» за п'єсою «Лав

1999.

ка)) Гельмана, режисер Борис Мартиtюв. Гру
день,

Чернігів

1999.

жисер Борис Мартинов. Лютий~

Ч ернігівський обласний музWІно-драматичний

театр ім. Т.Шевченка

2000.

«Ід~нтифікація танго»

«Одруження Фігаро)) заn'єсою П.О.БоЧ

1999.

антивистава-аб

сурд за творами •Кароль~> С. Мрожека, «Урок10

Донецький російський драматичний театр імені

Е.Йонеско, -злочин і кара• Ф.Достоєвсьt<ого,

Артема

ідея, простір і nостановка Андрія Бахірова. Лис

Дзекун\ художники, М.Гаврюшов, С.Канн . Жов
ьві~ський академічний театр імені М.Занько~

-

Донецьк

«Ревізор» М.Гоголя, режисер Олександр
тень,

тоnад,

1999.

Чернігівськи й м олодіжн и й театр

«Ревізор» М.Гоголя , постановка Геннадія

1999.

Касьянова, сценографія Л .Ковальчук, в ролях

sецькоі

«Коханий нелюб» за n'єсою «ПрибОркання
нS:>ровл AD"'""~ Я. Стельмаха, режисер Федір

. Жовтень, 1999.
«Неповт.орнrсть» за Л. Кост~нко, режисе~

. JІитвиtfенко. Лиетоnадr 1999.
«Талан)) М.СтаJ!)}1Цькоrо; режисер Алла Ба
бен~о. Грудень,

1999.

«'fріумфальна жінка» Н .Ковалик, режисер

Полтава

В.Банюк, Л .Веселова, Р.Гофурова, Р.Худяшов.

Полтавський муаично·драматичний театр ім .

Жовтень,

«Синій птах» М. Метерлінка, nоотановка і
костюмах М.Орлова, хореограф С. Мельник, в

ролях Н.ріндtоч, Т.Бєленька. Листоrуад,

1999.:

.Небесного, в rо1ювних ролях Т.Литвиненtщ

Одеський український музично-драматичний те

eatp «Воскресіння~~
«Прські велетні» (Міф про теаrр) Л.Піран-
переклад Г.Домансокої, постановка та

Ганна Липківська . Листопад,

сщеноrрафія Руслана Проценко, художник по

Одеса

2000.

1999.

«Дуенья)) за n'єсою Р.Б.Шерідана, режисер

В .Гоголя

Федір Стригун, художник М.Киnріян, музика

,

с<КіН» Ж.-П .Сартра, режисер Володимир

2000.

театр оnери та балету

·

Московченко, художник І.Лубська. Грудень,

«Підступність і кохання» Ф.Шиллера, ре

театр ім. Т. Шевченка

1999.

атр імен і В .Василька

«Норовливий» за n'єсою «Приберкання но
ро-sливою)І Я.Стельмаха, режисер Ігор Равиць

кий, худо*ник С.Зайцев. Жовтень,

1999.
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1999.

