
Лесь Курбас і світова 
художня культура

Мистецько-освітній проект, 
присвячений 125-річчю від 
Дня народження Леся Курбаса



Ц ентр Леся Курбаса розпочав новий етап у вивченні творчості Леся Курбаса
і його представництві у світовому театральному контексті.
Вперше у форматі міжнародної наукової конференції дослідники з Європи,
США і Канади представляють свої роботи з цієї проблеми.
Вперше здійснюється мультимедійний проект «Лесь Курбас у Києві».
Вперше саме на честь ювілею майстра у Білій Церкві, де  колись зустрічався з
глядачем курбасівський «КийДрамТе», відбувається Фестиваль сучасного

українського «молодого театру».
Вперше випускається спеціальне число вісника «Курбасівські читання», яке подасть якнайповнішу
добірку матеріалів, дотичних до проекту.
Вперше (уже поза межами проекту) Центр разом зі своїм партнером – Державною бібліотекою
мистецтв – видає «Енциклопедично-бібліографічний довідник Леся Курбаса», а спільно з вроц-
лавським Інститутом ім. Є. Ґротовського – збірку театральних текстів Леся Курбаса польською.

Серед всесвітньовідомих українців ім’я визначного митця, театрального діяча
Леся Курбаса згадується повсякчасно. Він гідний бути в ряду видатних спів-
вітчизників, поруч із друзями молодості – поетом Павлом Тичиною, кінорежи-
сером Олександром Довженком, художником Георгієм Нарбутом. На жаль,
доля не звела його з іншим визначним ровесником-українцем, тим, хто, зда-
ється, був йому найближчим за духом – винахідником, авіаконструктором 
Ігорем Сікорським. Адже вони обидва були великими мрійниками, і кожний у

власний спосіб з надзвичайним хистом реалізовував своє прагнення злетіти. Сікорський таки
спромігся підняти над землею важкі літаки, а Курбас злетом творчої уяви примусив повірити в
здатність мистецтва театру перебудовувати світ і змінювати  людство.
Проте мистецтво театру має свої закони: воно ефемерне, а тому,  здійснившись, майже одразу
розчиняється в міжчассі, зникає, як цятка аероплана у високому небі. Від офірованого Курбасом
людству через творчість залишилося не так уже й багато достеменного, матеріально документо-
ваного. Відтак завданням Мистецько-освітнього проекту «Лесь Курбас і світова художня культура»
є не лише популяризація діяльності видатного українського митця в рік 125-річчя від дня його
народження, а й  безпосереднє введення у сучасний культурний контекст теоретичних ідей та
практичних розробок цього режисера-реформатора, актуалізація його акторських та режисерсь-
ких технологій для сучасності. 
Широке змістовне наповнення проекту охоплює одночасно  минуле і майбутнє: він спрямований
на актуалізацію певного історичного мистецького досвіду з метою інноваційного розвитку вітчиз-
няного театрального мистецтва у майбутньому. Адже творчий спадок Леся Курбаса, що був най-
вищим смислом його буття і водночас найбільшою життєвою офірою, перейшов до наступних
поколінь, і збереження цього скарбу натхнення, думок, болю і плачу є справою гідності митців
сучасності.

Неллі Корнієнко, Директор Національного центру театрального
мистецтва ім. Леся Курбаса 

Ганна Веселовська, керівник Мистецько-освітнього проекту
«Лесь Курбас і світова художня культура» 

У буклеті використано фрагменти картини П. Брейгеля-ст. «Вавилонська вежа» та 
роботу С. Маслобойщикова.
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Лекція Даріуша Косінського «Забутий театр Єжи Ґротовського. 
Про ранні постановки театру «13 рядів». У лекції йдеться про ранні  та 
маловідомі вистави театру .  

Презентація аудіовізуальних матеріалів Театру «Лабораторіум».

Розмова про зміст афіші до вистави «Apocalypsis cum figuris».
Презентація фрагментів кінозапису вистави «Apocalypsis cum figuris».
Дискусія.
«Ґротовський після театру – від «Паратеатру» до «Театру джерел».

Інститут ім. Єжи Ґротовського
Інститут ім. Єжи Ґротовського – муніципальна інституція культури, що здійснює ху-

дожні та науково-дослідні проекти, пов’язані з творчою практикою Єжи Ґротовського.

Інститут діє в приміщенні Театру «Laboratorium» на площі Ринок Старого міста у Вроц-

лаві, а також у Бжезінці біля Олесніци.

Даріуш Косінський
Професор Ягеллонського університету, із січня 2010 року – програмний директор 

Інституту ім. Єжи Ґротовського у Вроцлаві. 

Іренеуш Ґушпіт
Професор Вроцлавського університету, викладач акторського факультету вроцлавсь-

кої філії Вищої державної театральної школи. 

«Курбас – Ґротовський: віддзеркалення творчих ідей та методів»

Дні Єжи Ґротовського в Україні

Утвердження та популяризація імені Леся Курбаса у світовому культурно-мистецькому  процесі — є
одним із пріоритетних завдань діяльності Національного центру ім. Леся Курбаса. Дослідження пам’ят-
них місць та встановлення меморіальних знаків, які нагадують про видатного Митця, належать до особ-
ливого роду діяльності  вітчизняних науковців-театрознавців.
Таких знаків вже чимало — в Самборі, де він народився, у
Скалаті, де пройшло його дитинство, у Тернополі та Відні, де
він навчався, у Львові, де дебютував як актор, у Києві, 
Білій Церкві та Харкові, де працював і керував театральними
колективами. 
Цього року з нагоди 125-річчя Леся Курбаса відбудеться уро-
чисте відкриття Меморіальної дошки Великого Митця на бу-
дівлі Центру за адресою Київ, вул. Володимирська, 23-В,
встановлення якої ініційовано Національною спілкою теат-
ральних діячів України та Національним центром театрального мистецтва імені Леся Курбаса.  
Бронзова дошка виготовлена під керівництвом майстра художнього литва Федора Андрійовича Май-
стренка на легендарному заводі Південмаш за ескізом Народного художника України Володимира Пав-
ловича Небоженка і подарована Центру  Дніпропетровською обласною держадміністрацією. Це друга робота
майстрів – першу меморіальну дошку Леся Курбаса їх авторства встановлено у  Відні.
На урочисте відкриття, яке відбудеться 27 лютого о 14-00, запрошена культурно-мистецька та наукова
громадськість Києва, студентство, представники державної та місцевої влади, засобів масової інформації.
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Міжнародний мультимедійний проект «Лесь Курбас і 
світовий театральний контекст»,

що має на меті всебічне  контекстуальне висвітлення творчої діяльності видатного укра-
їнського режисера із застосуванням інноваційних технологічних розробок, відбувати-
меться з 30 березня по 2 квітня 2012 р. у Київському національному університеті театру,
кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого (вул. Хрещатик, 32), Національному центрі
театрального мистецтва ім. Леся Курбаса (вул. Володимирська, 23-В) та Музеї театраль-
ного, музичного та кіномистецтва України (вул. І. Мазепи, 21; Лаврська, 5). 
Проект розпочнеться 30 березня засіданням «молодіжної секції» у Київському націо-
нальному університеті театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого. Молоді теат-
ральні критики, театрознавці, кінознавці, журналісти Києва та Львова представлять
міні-доповіді, базовані на документальних матеріалах і свідченнях. Їхні виступи супро-
воджуватимуться показом окремих документів, таких як відгуки преси, фотоматеріали,
що зберігаються на цифрових носіях та висвітлюють різні періоди життя і творчості 
Леся Курбаса, акторів-березільців, гастрольну діяльність театру «Березіль» та ін.
Центральною подією проекту має стати міжнародна наукова конференція за участю нау-
ковців із багатьох країн світу. Серед запрошених – вчені з Білорусі – Тетяна Котович,
Грузії – Тамара Кікнавелідзе, Давид Мґебрішвілі; Канади – Олег Ільницький; Італії – Еріка
Фаччіолі; Польщі – Марта Кацьвін, Анна Коженьовська-Бігун, Анна Куліговська-Коже-
нєвська, Валентина Соболь, з Франції – Беатріс Пікон-Валлєн, Вероніка Гопко-Перевер-
зєва; з Росії – Анна Степанова; США – Вірляна Ткач, Мейхіл Фаулер та інші. Конференція
передбачає представлення як традиційних наукових виступів, так і скайп-конференцій,
презентацій та стендових доповідей, переважна більшість яких присвячена принципово
новим аспектам дослідження творчих інтенцій та режисерської спадщини Леся Курбаса.  
Особисте та міжконтинентальне віртуальне спілкування вчених різних країн, головною
темою якого обрано мистецьку діяльність Леся Курбаса, його найближчих сподвижників 
та учнів у широкому міжнародному контексті має на меті привернути увагу світового ін-
телектуального загалу до творчих надбань видатного українського режисера, актуалі-
зувати та динамізувати вивчення його спадщини, сприяти її популяризації й
повноцінному засвоєнню. 
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Залучення новітніх мультимедійних технологій для всебічного висвітлення творчої дія-
льності Леся Курбаса є одним із пріоритетних завдань проекту «Лесь Курбас і світовий
театральний контекст». Мультимедійна акція «Лесь Курбас у Києві», що відбувати-
меться 1 квітня 2012 року у Національному центрі театрального мистецтва ім. Леся Кур-
баса, постане першою спробою «оживити» місця, пов’язані із перебуванням митця у
Києві. Це – театральні споруди, навчальні заклади, приватні оселі, де бував Лесь Курбас
протягом десяти років, коли мешкав у місті, до яких навідувався під час гастрольних та
інших поїздок, вже оселившись у Харкові. 
Підготовка та реалізація цієї мультимедійної акції здійснюється за активної участі та
підтримки наукових співробітників Музею театрального, музичного та кіномистецтва
України. Тому її логічним продовженням стане не віртуальна, а реальна прогулянка-екс-
курсія курбасівськими місцями Києва, безпосереднє знайомство учасників конференції
з експозицією Музею, його фондами, де зберігається чимало документальних свідчень,
пов’язаних із Лесем Курбасом.
Представлення унікальної особистості Леся Курбаса через конкретику його творчих здо-
бутків, мистецьких відкриттів і звершень є одним із принципових завдань Міжнародного
мультимедійного проекту «Лесь Курбас і світовий театральний контекст». І як ніщо інше,
це можуть посвідчити документи епохи, широко залучити які дозволяють новітні циф-
рові технології. Отже, використання інноваційних підходів, мультимедійних засобів,
оперте на документовану фактологічність, за безпосереднього спілкування провідних
курбасознавців світу дасть можливість глибоко осмислити творчий доробок Леся Кур-
баса та проаналізувати його теоретичне і практичне значення в реаліях сучасного ми-
стецького процесу.
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Фестиваль молодої української режисури 
ім. Леся Курбаса,

що організовує Національний центр театрального мистецтва ім. Леся Курбаса спільно
із Київським академічним обласним музично-драматичним театром ім. П. С. Саксагансь-
кого, відбуватиметься з 19 по 23 квітня 2012 року в Київському академічному обласному
музично-драматичному театрі ім. П. С. Саксаганського (м. Біла Церква, пров. Клубний, 1).
Його метою є виявлення творчого потенціалу нового режисерського покоління. В рамках

фестивалю заплановано проведення публічних ознайомчих
акцій (відеодемонстрації, лекції) з творчістю Леся Курбаса
та провідних сучасних зарубіжних і вітчизняних режисерів;
організація майстер-класів, відкритих показів, обговорень,
дискусій за участю практиків театру, провідних вітчизняних
театральних критиків, театрознавців. До участі у фестивалі
залучаються постановники віком до 33 років (на час прове-
дення заходу). До складу журі запрошено провідних укра-
їнських режисерів і театральних критиків. 
Переможці Фестивалю отримають відзнаки та преміальні
винагороди.

Фестиваль молодих режисерів, приурочений ювілею Леся Курбаса, невипадково орга-
нізований у Білій Церкві. Адже саме в цьому місті певний час працював створений Лесем
Курбасом «КийДрамТе». Згодом тут була відкрита одна з кількох театральних майсте-

рень Мистецького об’єднання «Березіль» (МОБ), створе-
ного Лесем Курбасом, – унікального творчого закладу,
який не мав на той час аналогів в Україні і де аналізува-
лися та вивчалися основні аспекти театральної роботи.
При МОБ Курбас організував режисерську лабораторію
(пізніше вона називалася також режисерським штабом),
яка стала центром підготовки режисерів, а всі майстерні,
комісії, станції – платформою художніх, соціокультурних
експериментів нової режисерської генерації учнів Кур-
баса. Білоцерківська драматична студія з відкриттям
МОБу була реорганізована в ІІІ майстерню «Березоля» 
27 січня 1923 року і очолена Я. Бортником. Того ж 1923
року в Білій Церкві організовуються драматичні інструк-
торські курси, де студійці набували навичок імпровізації,
вчилися принципам мімодрами, удосконалювали мовний
апарат і пластику, вивчали методи роботи над виставою,
роботи режисера з акторами тощо. Тому фестиваль мо-

лодих режисерів створено для заохочення молодих постановників до експерименталь-
них театральних проектів і практик та одночасно з ціллю ще раз актуалізувати та
зацікавити дослідницькою роботою молодого Леся Курбаса, яка повинна продовжува-
тися – своїми індивідуальними методами та шляхами – і сьогодні.
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Науковий вісник «Курбасівські читання» – 

унікальне видання у просторі українського театрознавства. Ця книга поєднує під однією
обкладинкою одразу кілька рівнів осмислення і фіксації художньої культури: фунда-
ментальні наукові розвідки з теорії та історії театру, критично-аналітичні статті, що ви-
світлюють поточний художній процес в Україні та за її межами, монологи, інтерв’ю,
роздуми, драматичні твори самих митців, а також задокументовані у форматі «прямої
мови» матеріали майстер-класів, конференцій, круглих столів, які є регулярною прак-
тикою Центру. «Курбасівські читання» також вирізняє інтелектуально вишуканий, про-
вокаційно авангардний формат досліджень, широке тематичне коло зацікавлень, серед
яких домінують актуальні практики художньої культури з акцентом на нових методоло-
гіях та нестандартних підходах. 
Вочевидь, мистецько-освітній проект Центру «Лесь Курбас  і світова художня культура»
був би невивершений без фіксації його найважли-
віших етапів, без підбиття підсумків – сьоме число
«Курбасівських читань» має на меті подати якнай-
повнішу добірку матеріалів, дотичних до цього про-
екту. 
Науково-дослідний блок вісника сформують допо-
віді, представлені на конференції «Лесь Курбас і
світовий театральний контекст». Провідні зарубіжні
культурологи-україністи розкривають запропоно-
вану тему у нових і несподіваних ракурсах. 
Театральна діяльність українського режисера-ре-
форматора буде розглянута у контексті творчих по-
шуків видатних режисерів Вс. Мейєрхольда та 
Ю. Остерви, О. Грановського та Є. Вахтангова, 
С. Ахметеллі та Л. Шиллера, в аспектах перетину і
взаємодії з філософською парадигмою Г. Сково-
роди та українським футуризмом, а також з процесами експериментального поль-
ського, російського та італійського театрів. 
До розділу «Критика» ввійдуть рецензії на вистави, представлені на Першому всеукра-
їнському фестивалі молодої режисури, а також буде можливість ближче познайомитися
з особистостями цієї театральної генерації. У форматі «Прямої мови» буде, зокрема,
репрезентована лекція професора Вроцлавського університету І. Ґушпіта про театр Єжи
Ґротовського. 
Як неможливо осягнути неосяжне, так і не переказати на одному подиху весь зміст «Кур-
басівських читань». Однак, запевняємо вас, найцікавіше ще попереду… 



Проект здійснено за підтримки програми і3

Фонду Ріната Ахметова «Розвиток України». 
Висловлені тут думки не є офіційною позицією Фонду, а виражають бачення 

авторів проекту.
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