Бесіда з і сценографом, голов ни м художником Н аціо
нал ьн ого академічного драматичного театру імені

І . Фран ка Андрієм Александровичем-Дочевським
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Надія Мірошниченко

- Па'НІ1 Аидрію,

~ 31Xaro ЯІК тепер, а раиіше ua су,ежуерафіч.г

?tuй фqюу.ІІІьтет 'Н2ріпко йШІtu mo.u~ 'ЩО
таж Jtfimший ?GUнлсур~, иіж ?Ш :ж:иеопис

нш/іl. А tm вcm'!j'fUlAи свідомо саме м сце

mграфіч;'нІий II{U були япсісь хumд/Н/НЯ?
А.вдрій Алексаидрввич..,Цочевський

Сиочатку я хотів іти на к:нижкову
rрафіІ<у~ бе живоnисців пjдцавали стра

-

шенному ідеологічноцу nресмщ-у- всі
щі ~OMQi:нar.rи, держзамовлення ... У кни
)J.(ОК- теж замовлення, але все-:таки ще

і;нщий світ. Та й культура книжки вима
гає серйоsніmої підготовки. Але н:а ос
~ому році ресnубліl<ансь~ої худож
НЬ<DЇ 1ІП<оли я зустрів знайому Лесю
Безиальчу, ЯІ<а Б(Ке працювала у Київ
єькому ТІОrу." І вона запропонувала: «А
чому б о:rобі не встуnати ІJ.О нас на теат~;>

р~НИИ.

п

рииди 1
V

FІО;ЦИВИСЯ ,

МОЖе,

тобі сподобається». Я nобачив ма:ке1Я:

1юсіtь Сl3іТИ такі ДИ[ВJІіі ... А мені завжди
цікаве теs чого я не знаю. Відтоді я за

коли питали йоrо, а ЯІ< зробити <<зад
нию> чи зварити єтанок? «Та завжди, каже, -треба винаходити велосипед>>,
- він уникав технічних питань. Дани
ло Лідер хотів розбудити в людини
внутрішній біль, тому він спрямовував
не на оформлене.:я вистави, а на тво
рення 'й образної системи. А це народ
жується внугрішньою роботою . У ме
не ще був інший досвід: я працював у
Федора Нірода в Оперному театрі ма
кетником. А у нього була 'l'еж ціr<ава
шr<ола: ніби місточок між сучасним
мистецтвом

•

1 тим -

•

nочатку стоттrя .

Там своя система: вишуканий смак,

кульwа підходу до твору. Наnриклад,
він робив 1ричі в різних театрах <<Пі
кову даму» і ніяк не міг збагнути, чому
вона н:е виходить. А потім, уже на тре
тій раз зрозумів, що справа не в Пушкі
ні (він вибудовував епоху класицизму) ,
а в Чайковському, яки:й наnисав «роко
кошну» стилізаціfо. І тоді сценографічv

•

1 ви-

І:JУР~СЯ в книжки, став ходити в театр

нии стиль nоєднався з музИRою

уже, так би м0вwrи, зі службового вхо
ду- куліс. І nобачив, що там іlде більша

никла вистава, якої він і чекав. Це дуже

Jrimar ніж КНИЖІ<И. І СХ:0ВаБЄЯ туди.
Н.М. Тсіл<, (JJ(Jl(JJIOCJh 'ЩО J1GPaiilneь?Ga ~о.ла
(}Це)Ц)гjJафіі ааJІ&і'Юєт'ЬСЯ 3 ~ ДОЛ{/UJШ
Лідера, Але ви rte .fllliiШ,e його учеJ:ІІь, а ще й

~ йоео nесаду - 2()Jli)(J1;W80 xyдofJЮtlи
JIO,

'f'l'lU};fnpy імен/і Фраrюкд. В -чаму вба"ШЄте

особллutість Ш'КО.ЛU Лідера?
АА.. У фаховому плані різндці мало, це
цроєто високий црофесmний рівень.
Раніше Jr 11роки сnіл~ався зі сце
неrрафами Мосr<ви, Пі~ера, тож можу
ц:орівнювати. fолФвн:а різниця~ - Лілер
р0бив ставq на особистість, доиома-

гав відчуrи,

.
що~ усередин1,

.

на яю

I:Jom сnрямована душа, а не просто да
в.ав ази nрофесі:ї. Tyr інший хід, бо єа
.ме профеєії, може, він і не навчав. Ін-

•

•

•

ТОНКІ СТИЛЬОВІ р е~.

Н.М. Ваші сцепо~афі'Чtnі вwріишr.'НЯ, 1{а,
відмі;ц!у від Лідера, ЯдGwй все будуєм гQЛ()mо
М!j обр~ зда/JfJm/ься фраrментар'НдJмu. Тоб
то в о~ій (J'U(;'ffl,(Щi - зовсім pi.:m,i прийоми,
cm/uЛi, Ця ек.rtеІСmи'Чиіот-ь- творчtий прии
-цип чи в ~wму ісюує Я%ась 1J,іаісн/ісm'Ь?
А...А. Зпаєrе, сиочатку ми були як «лідерчата»

-

...

цроишли через концеmуа-

лізм Лідера. А коли я nочав працювати

..

.

'

в театр1, то на власному досвщ1 вщкрив

щось своє. Мені сnодобалась думка Ні
І:ІИ Матвієнко, що гра

-

і є сnравжнє

жиІ·гя, а все ін:mе - то примари. Осо
б_цсто я дуже люблю імцровізацію , ро3Играші, сюрnризи. І тому таке джазо•

•

•

•

ве Існування в театр1 менІ внутр1Шньо

ближче, ніж побудова певної стилісти-
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•
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•

ки, на яку змушении працювати увесь

нування , яю ВІН порушує І започатко-

час. Кожна вистава зіштовхує тебе з ре

вує власні. Я так собі думав, що короб•

жисером, а вони всі різні.l актор- теж

ка сцени живе разом ІЗ душею персона-

не маріонетка, як мріяв Мейєрхольд.
Так не буває, актор nрие.осить свій
світ.
І тоді проростають такі ніби
«стовпчики>> , як сгалактити- так вибу

жа. До речі, Богдан Ступка мені дуже

довується вистава. І в ній, як у джазі, я
граю якусь одну nартію. І від тоrо, як я

відчуваю ансамбль, залежить усф.
Н. М. В ocma'H/niй роботі «Кохап'НЯ в стилі
бафfЖО» спершу іде то'Н-?Са cmwtiзa?&iя жив~
nUCN.Oгo барО'JСо, а у дру?:ій дії раптом. 8U'H/U?Cac кі:tюва ?C(}JfrmU'n?Ca, Я?С м.а?Сет у м.узіі. Ні
бито зовсім. 'НmОєдпувапі речі...
А.А Там я хотів уперше спробувати
зробити живописну виставу. Та я ж не

допоміr. У другому акті мені хотілося,
щоб була сnравді ілюзія піску, дюн. І я
кажу йому: «Треба зробити щось таке,
щоб воно ожило». А Богдан мені: «А ти

мені поший таку маленьку торбочку» .
Я nошив, і коли була репетиція, сиди
мо ми з Данченком, а Ступка nішов у ці

дюни і чогось ходить там. Данченко не
витримав, питає: «Богдане, що ти там
шукаєш?» А він: «Тисячу долярів для ху
дожника>> . А потім виходить і з цієї
торбочки пісок почав сіяти. Так з'яви•

лася деталь , яка вщразу поєднала все .

можу nросто реставровувати старии

Уява вже дофантазує, що там піски...

театр. Спершу ця п'єса чинила спро
тив: ми щось викреслили, Стельмах

Оце і є театр, той самий джаз, коли ти
не знаєш, де і хто тебе пlдтримає...

щось переписав. І nішов такий штуч
ний rепnі-енд. Бац-бац, все відкрилося
і стало добре. Та в цьому є своя елеrан

Н.М. C'lJftfiOгpaфiчua rruюpчicm-ь зал~JШ
?-tасамперед від пост.амтиха. Може бути,

тність. І отак-от ми «схуліганили», зро

вує режисера. Чи траплялося тшке і -чи віJ.

били віньєтку, ніби фото з «мильниці» .

СffЮ'Ювали ви власну версію?
А.А. Ні , звичайно . Що відстоювати і
навіщо? Треба мати вухо, як камер
тон. З «Ліром» якраз було саме так:

V

Цікаво, що ви це відчули. Бо багато
•

•• •

•

•••

хто не зрозумш ЦlЄХ rро.нн , гри в салон,.

ність. При:кро , що сприймають цю
•

V

«красивІсть» усериоз

...

Н.М. У <<Коралі Лірі» у вас те.ж різке npomucrn..a8JlВН,uя: спершу все за'Крите, ва:ж:кі

-що ваШ/3 траJ(,тувап-ня вш:тави не влашто

перший варіант був зовсім інакший.
Оскільки Сергій Данченко був у лі-

.
карн1 ,

...

я запропонував иому, що сам

м.айже порожня

придумуватиму. Він погодився , і я nо

СЦfnШ просто шба. Це свідоме <<ЗВЇЛ'Ь'НдН/НЯ>)

чав робити макет. Я виrадав такий
світ, як у підручниках зображали мо

?ConcrnflJкy,ii: А потім

-

npocrrюpy?
А.А. Звичайно. Мабуть, пластичний

лекулярні з ' єд:нання . Вся сцена була в
•

•

•

хід в обох виставах схожий. Замок гра
фа в «Коханні ... » , де барокові кон~

конструкцІях : сталевІ вертикат з

рукцн

кул>>

...

крутяться,

а

.
nотtм

' ..

роз ІЖДЖа-

Ю'ГЬСЯ, ніби квітка розквітає. В «Лірі»

•

мовими nасмами,

-

•

а на МІСЦІ

ry-

« Моле-

людські хребці. Все це закріn•

•

лене на колІ , І коли воно вивертало-

.
nІСКОВИИ
....

те саме: замкнений nростір, який

СЯ ,

С'Р}'Пка просто фізи:чн:о розрізає у виг
ляді карти. І сцена ніби роздягаєгься,
як роздягається його душа. Є умови іс-

якому сипався nісок. В Ш(Ийсь мо-

•

ВИХОДИВ

мент

.
стрижн1

....

ГОДИflНИК ,

виималися,

.1

все

опадало. Отака фантасмагорія .

В

це

Н.М. Від цwео залwшuеся mія'Ь'ІШ nic()1(.?
.АА.. Так... Ком я все це показав, Дан
ченко nодивився на мене: <<Щось ти,

А.А Тра:д.vщія не ~оже заважати. Чому
національний театр мусить бути інак
шим? Фрааківсьr<а традиція робmь
•

ставку на акторську орrанн<у,

я. «А що rут будуть роб»Ти актори? Це

це цікаво. Вони дJЖе органічні а:ктори
ви:сокого рівня. Це народна сrихія, ЯІ<а
має своє коріння. Не всі театри мають
буги авангардними - це було б нудно.
А стосовно мене) то я весь час граю
джаз: можу спробувати одну гру, іншу.
Пізt-Jаєm себе перш за все, і світ розши-

театр художн:ика:

воно

саме

круrиться, силлеться, руйнується>>. І я
подумав , що це для такого театру, з

яким я спілкувався у Польщі- учнів То

маmевського,

rротОВСЬІ<ОІ'О. У нас ін

ші актори. і це було б насильсrво иад
пи:ми - вони б існували окремо~ І тоді
ми придумали такий театр, ніби шекс
пірівський, але ХХ сrолітгя: я піJпов

рюеться,

Н.М.

•

1я

1 я гадаю ,

з ним.

J1 Сергія Дшн.'Че}{,ха в хm?І,епуія иауі

від архітеRТОніКИ «Глобуса», але в су

СJНд.Л/Ь'l-tОго 'll1ШmPJ~ 3сжрем.а в хиизі <<Бесіди
про mumz,p». Ях би uu сформулловали ?C01t-

часному урбаністичному варіанті. І ще

'l/ifflІІJi10 муіьн,ал,ошіі ацен,ографі,'і?

-

V

V

о

цеи св1т теж ру:щrується.

Н.М. Ви згадали cn:im'фa?JIO з пал'ЬСЬ'КUМ,
mJI01'J'l,paм,. А що ca.&te й де uu cnuюwt/U.?
А.А. У містечку Гожев на заході Поль
щі є щікавий театр, заєнований Юліу
тем Осrервою, який Ж11В колись у
Львові і 1ю.варишував jз· Курбасом.
Тож там трохи лишилося ще -rієї тра".
• ••

дицн:

•

старІ

актори

•

розумuоть

суть

формального мистецтва, Мене заtІро
сили на постановку вистави «Копа
Брюньйон» Рамена Ролана. А nотім
із Данченком у Бєльська Бяла ми ста
вил» « Приборкання норовливої» .
Сцепоrрафія майже така сама~ ЯІ< по
-:rім у театрі Франжа, але там менша
сцена і було дві секції rалереї, а не

три. А ще там були актор РІ з Вроцла

r

ва, яtсі займалися у ротенського, То•

м~mевськоFо, яю nоказували вnрави з

біомеха.Ю.ки, загалом, цікаві речі. І з
ними я потім робив «Бал в опері» Ту
віма і «Виm.н:ев_ий сад» Чехова.
П.М. Ви rrюjжuy.лiucя nи1!1і1іН/НЯ різnи'Ці аду.
'rti11CЬXUX ш'Кfі;л. В 'НдЛ&іопаІІ/ЬІJіОМJ тдатрі

вам ж з.аватсае тради11,ія f Чи ж 1-шкладас
воиа об:межеи-ь иа rrюqpчiom/ь?

Александрович

Дочевський

•

по-моє.му, тоrо ... >> . «А чому ні?» - сказав

rrpoc':fo

8 Андрій

8

Макет до вистави

«Корол'Ь Лір».

8 Сцена з вистави
,<.)f{UJnmя є свято»
за « Кола

Брюньйоном"
Р.Роллана.
Режисер
Станіслав Кужнік.
Театр ім. ІОліуша
О стерви .
Гогжев , П ольша.

А.А. Я ж художник... Якби я був режисе
ром, то думав би цро театр, вигадував
концеnції. Бо режисер не може без те
атру, а я: можу. Я бачив різні національ
ні театри: Берлінер Ансамблер, Краків
ський театр Словацького, Комеді
Франсез. Жоден із них не суnеречить
тому, що. казав Данченко. Авангардна
•

щея спал~є, як комета ,

•

1 лищає пев-

ний досвід. А національний театр існує
• u

..,

•

nоmино, принаНМІн три-чотири сто•

•

ютr.я, тож може нанизувати досвщ на

nевну традицію. Він трохи міняється.
але не кардинально. Це завдання ін
ших театрів. СJ<а)Ісімо, театр Любимова
•

пршснував

napy

•
• •
десятЮD роКІВ 1 все: но-

вих ідей нема. Те, що вони привозили,
як на мене, nросто жах. Або Віктюк -поки він є, є 'W.КИЙ театр. А націона:ль
ю-Ій театр має буrщ спадковим .

Н.М. Потрібио відчува:r/1/U 'Ц?О тради'Цію?
АА. Я казав, щ<:> сценограф- це ніби
І<аМертон. От у Львівському <(Bocкpe
cii:Jiri» я зовсім і~ший. Вони зорієнто
вані на nольсьІ<е мисгедтво 70-х років,
ЯJ<е я люблю і відчуваю -таке собі хулі
ганство ... Або з Мойсеєвим я зараз роб-

І

•

\

лю «fамдета» - ще ІЦ0'0Ь 1Jетє. ;До речі,
я .&Це е-rавfЮв «Гамлета» r. 'Fє_pnon0m з
ре$иоерФм Rетр>ФМ Лает1в:к0ю. в.т Х!&
тів п~р~ворИ'FU 'f~:р>НОІWІІ?ОЬКИЙ 'Ре
атр иа ~раїнсь~ [lЮіевежвс і нФЧав
V

•

~али. 6ll<noк !JfЖe емо~іИнИй і

собі :різtщХ хворо€> і ~:tJoгo з цРО.FО не
вийшле. Але <~Гамлет» вийшов 1Jl!Жe Il(i~
:кав~м : та:киой ~осмrічниfЙ, ніби J:IaJ

'tp>0фx-t. Це було ЯїКраз д}?,Ке a&~I'J<D
після Чорнобmю·, і ми відчїували це б~

давав ІїІ&ясuеІШя об:разво: «А тут із rе
роІ:н0:ІО 8:ідб)mаеться « смерт.'ельна
кри:ваrва осіц.ь» . Д0во~Gюя роби-ти
~е в !ftDctooм~i Част0 так виходить, що,
{{(),щ.х роб.и~ш і т.е, і 'Ue, - -ro менше ув.а
rи кост,юмам:. До R@ЧЇ" у всьому світі

лісцо. Але половина aкwopre ~<DPO ае

~o:>IOJIJ1К ие кос-nомах - о~<;рема про

p0зyrvriлa ... Я думаю, що театр ~ це жи"'
.
.

фесія. У нас була inma традмціл, та ни-

і:

~

•

~·

•

.1 :КО:ЛИ

.
ВСІ органИ

tс.ну-

ІФТЬ у балансі, вШ творить, працює. А
•

що з
а

<<
я

•

огамu,
е

uu

1-le має

1-l~ 1-lегатив

П.М. А зараз ви З'JШЙЛJJJЛ/U для себе 1uиого

А.А. Знае11е, я в це ае вірю. Ті, що
працюють на комп'ю-vерах, 5!ІК nра
вило , обслугФвують естрад'Пі шо.:у,

.

1-lZ

•

м

V

1н.mии ,

-

V

.ои.сеєв

u

такии

ф

. а-

Н.М. У %'ЬОго п:остійw !tЮJlтівяя з МЛЯг.
erJ1/Ь(Jl,• • •

А.А. Він ~ відчуває світ. Але я зрозу
мів, що жахливий чо:рт не той, що з ро-

,

'IOOМf!l! 'ютері..•.

фестооалі. Художники ж театраЛьні
nрацюю'ГЬ, як і ми. Бо коли щоразу:
треба <<в:инахюдити велоеиn~д» ,· ~м
зара;цить комn'ютер? Все одно треба
малювати: що так, що так. А :rex.FJ.iI<a... От зробили в деякщ нових теат
рах m'talfl<eти ga кноnках~ Це дурни
ця. Бо коли людина тяrве мотузку, то
може міняти ритм.. І це тихо , мавно ,
як дихання людське. А на кноnці

ні позитиву. Це віртуал,ьиий світ. І я та..

бжим! Вже <<,Гратися>> з ними немож
ЛИВФ. А от 'Fехпології- інша річ. ftо

V

•

:коrо <<Гамлета» цриду.мав - в~ріуаЛЬно
го. Не зрозуміло~ де це відбувається
чи те> шахи, чи задзерJ<аJІЛ,Я. Але там ді
ють живі стихі~: вода, вогоFЕЬ, земля,
повітря. І трагедія Тhмлета у тому, що
•

вm просто не монтується в

•

111

правила

гри, які йому nропонує житгя. Всі ми
проходимо через це. А коли вже nepe-

.

-

живеш , nочинаєш розумtти, що в.сюди
V

'

· є свох таємни~ nружини

...

Н.М. А уі cm/uxiЇ Я'J€Ось матеріашьио

перще > пожежниRИ на нас тиснуть ,

щоб иі за що не відnовідати . Раніще
пожежники з брансбойтом черrува•

ли на виставt, а теnер вови влащтува-

ли собі спокій:frе життя. Забороня
ють

використовувати

плас~и ,

пластмасу, оргскло. ЛІ'Jша€ться метал , дерево

•

l

-

тканина

•
ще з ц1єю

жахливою «пропиткоlО », Я[{а прФсту

8U!jJa-

"cawm'Ьf:Я ?
А.А Звичайно. Буде й живий вогонь2<:"1 воюватимемо за нього з пожежника
,~~ ми. Буде вода - ДаЮя ж уся в:а остро<::::>

~ в ах. Земля - nісож, а може поnіл, ще не
~

w

rами , а «зеро » , якии не має НІ неrативу,

•

noзumu у

Cyrrю техн,і<ч,н,е numan7f.Я. На За:хо.

R.M.

а npa1JW1<йn/ь

тальmtй містик Ми вже роб.ил» з ним
.вистави, «Flривиди» Ібсена;, <<Хто зра
дить Бруrа?» за Гоголем..

V

НІ ВОНа ЗМ.tНЮЄТhСЯ .

ловою, починається маразм.

жисер

О>>

•

ді ()lJetWгjJaфu ue завок;ди робляm'6 макетІЩ

АА Зовсім нов0rо. Uo-rrepшe, минуло
€5Щьше десяm років , я вже ін:mий, і ·ре-

ou,

•

дра~а'Г}1>ІІЮ КОСТЮМо/ ЦрИ·

коли печнша не зrоДJІа з серцем чи го-

«Г~»?

1-le

•

ДИці((!і~ С~ИЛФСЯ тим, І:ЦО Di.R U~ИіВ

ВИМ органІЗМ,

V

v

iJiiiOf щ~рад,

Я·КійЄЬ JJIJiaНen Щ:Є.Л~ €K0:1f0fri1!Ш0I rotтa<;-

V

ч:ае FJa все. Не єкащу, хд0 я не люблю
рббеm з костrомами. 'У ВікТ10~ в «Да
мі fі>ез камелій» я t}!)Фбив JlИІПІе
.КОСТІОМй. ()сnам g ВЖе «ВідірваВСЯ·»: ~i-

p~am М!ЮЩеву lіапр~ьова~ 'n'(?а-

,ь

•

просто жwггя диктує: тебе не впста

g

з~аю. Купуємо старі вітроду] на кі
ностудії - буде странrецвий вітер. Так

~
~

щ0 'Fехнічно єІ<Ладна висгава вийде.
Н.М. ПаиеА1ЮрVю, ·чому )І багатrьох ваших

~ poбf!ЛJ'l,(J;X xoC'rJ1Мlмu робитrь i11/ИJІUU ?... Чи ж

~ стратсдає від ~wго ?JіліснJістrь вuстави?

і ~Раніше я р0бw і те, і друге, коли у
:х: ТЮГу nрац~вав·. Пo-nepro:e, це 1'ро:х.и
~ різні професі!~ одятання щеw, вирі

~ шення: цросtору і сценографія па тілі
.&. акторів. Звісно, копи два худФЖНRіки,

~
треба
узrQ:цжувати
сгиліст.и,ку.
Та
це
CQ

nає, я:к сіль ... Коли ми nриїжджаемо
за кордон, над нами сміються: там же
зовсім ironi ма'!'еріади, зручніші. У

<<НИХ» і трансфор~ється декораnія
rпвидко , і носити nросто. Ми ж усе
думаємо , як себе nерехитрити, щоб
•

.не зав:алила та деІ<орацІя

...

Н.М. l naocmaлum mpo-wu оєобисrпого. Ла-.
ue А'І{дрію, у вас іJуж.е r;netjuфrчдia зотіш
nіст'Ь.; ЯІК fJ худо,ІС'НдJЛ:Gа доби барrжд Це та
ха свідома стшізау;ія іміджу ?
А.А, Не знаю , я відчуваю себе таким.
Взаrалі я дуже люі5~ю бароко, особ
ЛЯВ0 ~parнcьJte- це дуже трагіч.uе
•

•

св~тов1дчутгя ,

u,

•

nерщии; екзистепща-

лізм.. . Та єnеціальн0 nеред дзерка
лом я ц:ьоrо ме робив. Теж, м:абугь,
V

~ии )!жаз

...

