Я вніс Ріцос ва запорізькій сцені
Творчість грецького поета Яниіса

-

Ріцоса (1909 - 1990) вже стала класи
кою ХХ сторіччя. Вважається , що йо-

~
ш

•

го драматич І-н монологи не пристосо•

а...

•

ванІ для сцен и , але вдаю постановки є

с

у Франції, Росії, в Україні та Греції . У
репертуарі знаменитої Аспасії Паnа

танасіу (ця актриса вважається націо
нальним скарбом Греції) чимало п ' єс
поета. Неодноразово театральні фес
тивалі , присвяче ні творчості Ріцоса,
проходили в Москві та Санкг-Петер
бурзі.
У драматичних поемах Я. Рідоса ро

••

-·

тості та суспільства, особистості та іс

OjJecrn » на сцені Запоріз ького
JH)1Hl1J'Un а~z~ьного rn eanzjJ)'-~ t aбojJatnop iї << ' !JE »

торії, проблем и свободи та необхід
ності як відображення найтонших ру

хом у діалоги . Тепер же кожен моно-

зглядаються взаємовідносини особис

«

хів вразливої душі. Їх населено образа

лог

ми давньогрецьких міфів, але герої

такль , має своє сценіч:не втілення. Що

•

••

виростає

у

....

V

самоспи нии

спек-

V

мають знання та досвщ сучаснОІ люди-

при ємно ,

ни.

рив вже уславлену « Хрисотеміду»

<~нніс Ріцос для нас
тель ,

-

янгол-храни-

-

•

•

V

•

розповщає художнІи кершник

театру-лабораторії «Vie» Віктор По
пов. - Це культова постать у нашому
колективі. Завдяки йому ми стали
..
.
..
. .
ВlДОМИМИ І В СВОЄМУ МІСТІ , І В СТОЛИЦЯХ

прем ' єра «Хрисотеміди » пройшла у

-

Московському театрі на Таганці. Ме

н ов ии с п ектакль не повто-

-

постановки за тво рами одного автора

відрізняються кардинально. Якщо
«Хрисотеміду» можна порівняти з
•

проникливою сповщдю-молитвою , то

« Ореста»

-

зі справжнім бойовиком з

елементами трилера ( в кращому рОЗ)'
мінні таких жанрів). При цьому в обох
постановках зберігається рівень висо..
.-.
...

дитативні тексти Ріцоса, на мій пог

коІ дав нь о-rре цькОІ траrедн.

ляд, є найбільш вдалим втіленням ці

Сце нографія , світловий та звуковий

кавості Заходу до культури Сходу. Во-

ряд спектаклю (як завжди у

••

•

НИ ДОЗВОЛЯЮТЬ вирваТИСЯ З ГНІТІОЧОІ
о

о

V

о

-

ДlИСНОСТІ ДО реалЬНОСТІ ВИСОКОІ дум-

КИ ... Велику доnомоrу в реалізації

«Vie») від

працьовано із кінематографічною
точністю . Недарма в nроrрамці вистаВИ

ВИОКремлено

•

-

« СВІТЛОЖИВОП И С »

творчих задумів нам надав Клім (Воло
димир Клименко ), відомий театраль

його розробили Сергій Цевельов та

ний педагог та режисер , володар ви

nовній темря ві ... Ніч, місяць , що визи-

щої театральної нагороди

Pocil « Золо

Віктор

П оп ов.

Дія

n очина ється

в
•

рає з-за хма ри та через люстра висвІт-

лює дійових осіб , кривавий схід со-

та маска» .

«Орест»

•

нця, коли св1тило завмирає , як скон-

Новий спектакль, прем'єра якого від
булась на закритті другого стаціо нар
ного сезону (вже другий рік «Vie»
•

•

v

••

центровании жах неминучот п омсти

...

Декорації зроблено з поліетиленової
ІUІівки , точніше , це- драпування звиv

•

0

V

мешкає у власному примІще ннІ на осг-

чаиних в театрІ

рові Хортиця ,

крісел. Напівпрозора завіса ніби від
діляє той світ, звідки прийшли Орест
та Пілад, від того простору, де їм до ве

ремонт якого було

зроблено за участю й творчоЇ групи) ,
став для театру не просто етапним

-

він відкрив нову висоту творчої робо

ковии

«Орест»

авторський проект актора

-

сштиль ни ка ,

деться діяти. Так само вивірявся й звуv

ти.

речеи:

ряд

.

с п ектаклю

тиші (ЇЇ « кілька видів »

-

•

-

вщ

••

повно1

від спокійної

Театр

«Vie»

існує дев'ять років і майже
стільки ж працює з творами по
ета Янніса Ріцоса . Постановка

<<La vie>> (1992 рік)

не лише дала

назву новому творчому об'єдV

'

•

нанню , але и вІДкрила кrлька

напрямків його роботи. Сп ек
такль «Хрисотеміда», в якому

працюють актри са Любов Фрі
ган та музикант Віталій Фесен
ко, приніс виконавиці головної
ролі

регіональну

премію

«Січеславна» та найвищу теат
ральну нагороду Украіни , пре

мію ім . М . Заньковецької. Два

Сергія Цевельова, постановка - Вік
тора Поп ова. Можна сказати , що ро
бота над образом йшла багато років ,

нічноЇ до передевітанкової моторош

роки тому театр запропонував

ної ) до музичних сторінок. Пі сня, що

фондові << Відродження>> проект

ще зі спектаклю

сnівпала з голосовим тембром вико-

«La vie».

Але спек

такль, який грався сім років тому, був
•

•

СЦеНІЧНИМ
•

V

Л І СНИ И

ДІИСТВОМ,
•

ТВІр

о

V

ЩО
о

драмаТИЧ НІ

ЗВеЛО

у

ЦІ-

звуч ить

•

•

наприюнцІ

• •

о

вистави ,

точно

о

навця головноr ролІ та 1з сюжетн им

ходом

спектаклю.

Асоціативно

ж
•

МОНОЛОГИ ,

творцям вдало ся розширити пр остІр

об'єднані експериментальним шля-

діЇ від замкнутого приміщення театру

проведення фестивалю за тво

рами Ріцоса в Запоріжжі , але
фінансового забезпечення тоді
V

не знаишлося

.

до безмежноЇ грецької ночі , від 70 хви
лин спектаклю до безкінечності істо-

...

«Орест » .
•

назвеш. Пілад не лише слухає весь
НІЧНИИ МОНОЛОГ СВОГО друга та дво-

стала підгрунтям для багатьох творів
мистецтва. Моральний конфлікт, ко
ли син (О рест) має помститися за
вбивство батька (Агамемнона) , пока
равши на смерть власну матір (Клітем
нестру) , та ще й з передбаченням не-

юріднОГО брата, не лише реагує на ру
хи його душі. Він, по cyri, є та вісь, на
вістрі якої балансує Орест, те дзерка
ло , в якому відбиваються його пере
живання, та дека, яка «озвучує» вібра
ції «струни» - Ореста. Він буде nоруч
і в роки вигнання та безумсгва, він за-

•

довІчного

•

переслщування

безжальних іриній привертає увагу ба

V

муtпци пальнии

ніби поза центром уваги глядача, іна-

Історія сім'ї царя Мікен Агамемиона

минучого

Запорізький

ля є жодного слова, ще и тримається
•
к,ше шж другою головною цю роль не

...
Opeerr таПілад

рн

8 Сцени з вистави

V

•

V

.
'..
.
лишиться в сІМ 1 друга ПІСЛЯ nовернен•

V

театр-лабораторія

гато віків . У творчості ж Я. Ріцоса ге

ня на м1кенськии трон .

<<VIE>>

рої міфів, зберігаючи «давньогрець

Ще один персонаж

кий» конфлікт, nереживають його на

який оnлакує батька, кличе до nомсти.

Фото Олени ІЩщубної.

голос Електри,

-

Актор Се ргій Цевельов проводить

Актриса Ірина Немельяйнен викорис
товує для монологу n ' єсу Самюеля
Беккета «О , щасливі дні ... », поставле

свого Ореста краєм безодні божевілля

ну в театрі наприкінці

•

V

•

V

•

ТlИ же духОВНІИ ВИСОТІ , але ВЖе на су•

•

часному ршн1 знань та понять.

•

V

1998

року. Не-

•

та шляхом стр аждання до усвщомлен-

имоВlрно , але оnлакувашrя виявилося

ня необхідності виконання пророко..

nро сто « рІДНИМ » для новох nостанов-

ванох помсти.

ки ... Роль нічного сторожа виконує

«Хотілося б створити спектакль та

Дмитро Московцев. Він з ' являється з

персонаж багатоnлановими ,
рить Сергій Цевельов ,

-

-

гово

що надасть

•

'

V

можливІсть кожному глядачевІ з наити

щось цікаве. Дехто спів переживає

Орестові, хтось просто бере до відома
той потік слів та образів, крізь який

.

•

..

V

•

рад1оnриимачем та ruстолетом ,
•

теж НІКОГО не дивує

•

1 це

...

З небес ..а земmо
Після такого спектаклю , слово честі,
не хочеться повертатися до буденно
го. Але що з ним зробиш , коли навіть

він nроходить. «Орест>> - дуже теат
ральна річ. Tyr можна знайти nряме
відображення переживань актора пе

таку, дуже скромну за витратами пос

ред виходом на сцену. Але в той же час
це історія загальнолюдська. Момент
вибору, усвідомлення необхідності -

мистецтва. Театр -державний, але

•

•

досить актуальнІ теми , до яких час вщ
•

•

часу пщюмається кожен>> .

Роль Пілада виконує Євген Дзига . Він

тановку зроблено всупереч сього•

д н1ш ньому

"

грошеи на
ється ,

ставленню

.

ноВl

держави

вистави не

до

.

видІЛЯ•

меценатство також не КВlтне

буйним цвітом на запорізькій землі .
Декорації, монтаж , світло , звук- все
це актори роблять разом з технічним

уВІишов два роки тому до складу трупи

персоналом . Хотілося б бачити в

та орган1чно «СПІвпав за духом » з умо-

цьому театрі сучасну апаратуру, яка б

• V

.

в а ми

.

е кс периментального

театру

«Vie». Хоча Пілад у виставі не nромов-

•

•

ВІдnоВІдала

•

авангардностІ

постане-

вок.

Спектаклі « Vie>> вельми nерсnектив

І знов у височінь

ні у фестивальному плані , але виїха

Запорізький муніципальний театр-лабораторія

«Vie))

пропонує театральній громадсь

кості країни втілити в життя проект міжнародного фестивалю «Грецький tеаrральний
марафон» на конкурсних засqдах, присвячений творчості Я . Ріцоса. ДрамаТ:ичні моно

ти кудись

-

проблема ... Та якщо вже

цей колектив кудись завітає , без
призів не повертається. З міжнарод
ного фестивалю в Енергодарі театр
••

логи цього автора надають можливість взяти учасtь у фес1Ивалі не лише колективам, а

й акторам (з моноспектаклями). Мета проекту - fі!1двищення духовності та майстер-

~ ності акторів ИJляхом опанування В)1Сокоякісного драматичнtоrо матеріалу. В часи виму-

.~

при1хав з двома золотими д иплома-

ми та ОДНИМ «Рудим ДЗВОНИКОМ» ... Ак

триса Любов Фріган з успіхом взяла
участь у драматичних читаннях тво

рів Ріцоса у Москві , театр також за

%-

шеної комерціалізації фестиваль має зацікавиїГи саме виконавців, що праг;нуть вдоGко-

C"r;i

налення} звернення до nервІсних джерел культури.

У наступному сезоні «Vie» готує нову

~

В активІ вже є деrально розроблений ІlЛан заходу, гостинме приміщ~~ня тeaifPv~

постановку за драматичною поемою

іЗ

підтримка СТДУ, Грецької ради Запорізької області . Після nроведенІ'ія фесlіивалtе за'"

~

плановане турнн кращих вистав Україною та FрецієЮ, Проект nринц-ипово tІ1екомер

~
tЗ

сі'

r€'

'

<§ ційний. Екопериментатери з провінції чекають відгукустелиціна кинуту ~р~аичку>>.

прошено туди.

Яниіса Ріцоса «Єлена» . Головну роль
виконуватиме Ірина Немельяйнен.
Спектакль обіцяє бути на диво краси
вим

...

