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ПОЛЬСЬКИЙ ТЕАТР У КИЄВІ
У вересні цього року у Києві відбувся Міжнародний теа-

тральний фестиваль «Дім Химер», основою якого стала про-
грама «Польський театр у Києві». Вона включала у себе серію 
лекцій польських теоретиків та критиків, майстер-класи ре-
жисерів та невелику добірку вистав з програми Люблінського 
фестивалю «Театральні конфронтації», а також спектаклю 
«Хор жінок» Театрального інституту ім. З. Рашевського та 
вуличного перформансу «Планета Лем» із Познані. Вислови-
тися про деякі з побачених вистав, ми попросили молодих те-
атрознавців. Однак перед цим процитуємо вступне слово до 
фестивального буклету куратора проекту Марії Ясінської1:

Колись, за часів «залізної завіси», польські театральні та 
художні журнали відігравали в житті нашого театру особливу 
роль. Їх зачитували до дірок, їх збирали, передавали одне одно-
му як щось дуже коштовне, адже саме вони були одним із не-
багатьох, якщо не єдиним вісником тих неймовірних револю-
ційних метаморфоз, крізь які проходив європейський та аме-
риканський театр у 60-70-х роках. І нерідко польську мову ви-
вчали лише для того, щоб сприймати меседж, який ішов крізь 
ці вікна свободи. Перші статті про Арто та Ґротовського, про 

© Марія Ясінська, 2011
© Ксенія Мурга, 2011
© Ольга Значкова, 2011 
© Мар’яна Матвейчук, 2011

1  <http://fest.molody.kiev.ua/ukr/polski-teatr-v-kieve.html>



Польський театр у Києві

82

Піну Бауш та Брука, про Стреллера, Кантора, Аріану Мнушкі-
ну та Еудженіо Барбу часто читалися саме польською.  Що вже 
казати про польських акторів, які володіли уявою інтелігенції 
завдяки фільмам Анджея Вайди, Зануссі та Кшиштофа Кесь-
ловського.  Польща була не просто вікном в світ, вона була сві-
том – «землею обітованною» живої театральної культури та 
місцем численних паломництв.

Сьогодні польський театр продовжує лишатися одним із 
найбільш яскравих явищ сучасної театральної Європи. Са-
мобутність цього неймовірного феномену визначили кілька 
факторів, неможливих в будь-якому іншому місці та часі. Це 
й жива традиція психологічної школи у поєднанні з глибинно 
католицьким, драматичним за своєю природою розумінням 
жертовності плоті, й революційна для ХХ сторіччя ідея театру 
як Лабораторії, й чутливість до складних процесів, які відбу-
ваються у сучасному західному  «постдраматичному» театрі, 
й невідомий Європі, але консолідаційний для наших культур 
досить часто драматичний досвід соціалістичного табору. Та, 
напевно, головне – це та неймовірна роль, яку продовжує гра-
ти театр у сучасному польському суспільстві, у тих складних 
та болючих процесах самоусвідомлення нації та покоління, без 
яких, насправді, перехід у новий соціальний та історичний ви-
мір неможливий.

Парадоксально, але цей феномен для нас майже незнаний. 
За гіркою іронією долі та безжальною логікою історичних про-
цесів крах Радянського Союзу призвів до виникнення поміж 
нами нової завіси, яка виявилася майже неподоланою. Чи це 
можливо за часів тотальної глобалізації, коли один клік миші 
дає можливість увійти до глобальної інформаційної мережі? 
Можливо. Адже театр – це зустріч людини з людиною, це ві-
брації, які не підлягають конвертації у цифрові носії, переда-
ються  «живими нервовими волокнами та  незримими надзем-
ними шляхами». Театр живе лише в мить свого народження 
та помирає разом зі своїм часом. Він знає про час щось недо-
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сяжне для інших мистецтв. Вразливий інструмент перемін, він 
грає на живій плоті, розіп'ятій поміж часом та простором.

Працюючи над польською програмою, ми ставили за мету 
не лише привезти до Києва вистави польських театрів, але 
представити деякі з найбільш важливих інституцій польсько-
го театрального світу. Ми сподіваємося, що це стане початком 
шляху тривалого розвитку. І те, що польська театральна про-
грама певним чином допомогла народженню нового театраль-
ного фестивалю, дуже тішить. Адже сприйняття досвіду світо-
вого театру потребує виникнення нових клітин українського 
театрального світу, здатних сприймати цей досвід, зачинати та 
нести нове життя.

Під час підготовки фестивалю вистава «Турандот» поль-
ського режисера Павела Пассіні отримала на Единбурзькому 
театральному фестивалі дві престижні міжнародні нагороди –  
Herald Angel та Total Theatre Award. Це мале диво збігу місця та 
часу – ще один знак благовоління театральних богів.

* * *
На проходившем в Киеве в начале сентября 2011 года теа-

тральном фестивале «Дом Химер» был представлен спектакль 
люблинского театра «Provosorium» «Братья Карамазовы» (ре-
жиссер Януш Опрыньский, сценография Ежи Рудзкий) по ро-
ману Федора Михайловича Достоевского. Эта постановка –  
захватывающее 3-часовое театральное действо, в котором 
бережно адаптирован последний роман писателя, – была на-
звана польскими критиками главным событием театрального 
сезона. 

Обращение современного режиссера к творчеству Досто-
евского, к кругу вопросов духовного порядка, становится все 
более актуальным. Сценическое воплощение «Братьев Кара-
мазовых» осуществлено с позиций нового времени, реалий се-
годняшнего театра и, вместе с тем, с глубоким понимаем тек-
ста, написанного в XIX веке. 
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Тема Достоевского – сугубо религиозная, и потому, на-
сколько она некомфортна, настолько и притягателен магне-
тизм этой искомой религиозности. Авторам удалось передать 
современному зрителю вечные вопросы о человеческой нрав-
ственности, вопросы, которые остаются актуальными и в со-
временном дискурсе. 

 Персонажи Достоевского представлены в спектакле со-
временно и своевременно. Динамичная естественность сцен-
диалогов, рельефная игра актеров все время держат публику 
в состоянии напряжения. Постановщикам спектакля удалось 
найти ту своеобразную сценическую форму подачи материа-
ла, которая аккумулирует изнутри проблематику идей писате-
ля. На сцене – огромный деревянный короб на вращающемся 
круге. Этот короб, как человеческая сущность, душа. А двери –  
это постоянно возникающие вопросы, которые мы открываем 
для себя – что есть мы, что есть смысл нашего существования. 
«Оголенный нерв» на фоне движения по кругу – жизненного 
цикла, не подвластного человеку. Человек волен выбирать, и 
этот поиск «своей» двери, своего предназначения становится 
смыслом, и каждый в этом движении приходит к своему пре-
делу. 

 В спектакле четко прослеживается специфика образного 
языка Достоевского – метафизики, погружения во внутрен-
ний мир героя. И, видимо, потому еще долго после просмотра 
спектакля планка духовности делит нашу жизнь на белое и 
черное, и не раз мы возвращаемся к вопросам о любви к ближ-
нему, о грехе, как грехе отступления от самого себя, от сове-
сти, от Бога.

Ксения Мурга 

* * *

Проза на сцене для меня всегда представляла особый ин-
терес. Как текст подвергается масштабной редакции режис-
сера, как спектакль получается более авторским с позиции 
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постановщика? Спектакль «Братья Карамазовы» театра «Pro- 
vosorium» – это Карамазовы по-польски. Из текста Ф. Досто-
евского, объемом 600 страниц, режиссер извлек лишь эпи-
зоды, касающиеся самого личного, даже интимного в жизни 
семейства Карамазовых. Это отношение братьев к отцу, вза-
имоотношение братьев между собой, а также роль женщин в 
жизни каждого из Карамазовых, от мала до велика, от отца до 
сыновей.

Оформлением послужила объемная конструкция, напо-
минающая куб. В динамике сценическая конструкция напо-
минала железную дорогу, ассоциации с которой возникали 
также благодаря характерному звуку стука колес. Стенки 
куба раскладывались таким образом, что каждый персонаж 
обретал свое очерченное пространство. Однако створки были 
прозрачными, что создавало чувство незащищенности и зави-
симости персонажей друг от друга. То есть все интимные мо-
менты частной жизни персонажей выставлялись напоказ. Так 
режиссер обострил и без того острохарактерные образы До-
стоевского. Герои спектакля стали более уязвимыми, а оттого 
более эмоциональными.

Итак, восемь персонажей: Федор, Иван, Дмитрий, Алексей – 
все Карамазовы, Смердяков, Катерина Ивановна, Грушенька, 
Лиза. 

Федор, отец братьев, – персонаж неугомонный, раскрепо-
щенный, с чувством юмора. В то же время расчетливый, ко-
рыстолюбивый и эгоистичный. Он невероятно бытовой и при-
земленный. Вкусная еда, красивые женщины, а говорит о Боге 
и вере из праздного любопытства. Актер, сыгравший роль Фе-
дора, обладает необычайным комедийным дарованием. 

Иван. Серый костюм-двойка, очки в тонкой оправе. Первое 
впечатление благополучное. Иван по характеру – копия свое-
го отца. Но всю свою сознательную жизнь он хотел истребить, 
искоренить эту схожесть с примитивной, потребительской 
натурой отца. Кроме того, Иван – человек внушаемый и до-
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верчивый, и потому убеждение, что он чужими руками убил 
родителя, стало для него роковым. 

Смердяков – антипод Ивана, хотя они одеты в одинаковые 
костюмы. В отличие от экспрессивного, подвижного Ивана, 
Смердяков малоподвижен и медлителен. Его медлительность 
тормозит бешенный ритм спектакля, а потому персонаж при-
влекает к себе повышенное внимание.

Митя. Внешне типичный русский мужик. Взлохмачен-
ный, рубашка навыпуск, мятый плащ, неуравновешен. Невра-
стеник, то есть склонен к резким, неожиданным действиям. 
Рванется вешаться – и мигом передумает. Любит, пьет, бьет, 
страдает, рушит и свою, и чужие судьбы.

Алеша, послушник монастыря. Фанатичен в своей вере в 
Бога, инфантилен и раним. Когда умирает его духовный на-
ставник, Алексей не может сам справиться с таким ударом. И 
поскольку его вера пошатнулась, он выбирает уход из мона-
стыря. 

Грушенька и Катерина Ивановна появляются вместе. Из-
начально непонятно, кто есть кто. Мы просто видим двух 
женщин: одна молодая, в темной закрытой одежде что-то на-
пряженно пишет, полулежа в кровати. Вторая стоит спиной 
к зрителю. Нам видны лишь ее красивая осанка и прическа. 
Когда девушки заговорили, все стало на свои места. В Кате-
рине Ивановне мы видим женщину, поставившую крест на 
своих интересах, человека с подавленным чувством личности. 
Одежда болтается на исхудавшем теле, изможденное, истер-
занное лицо. 

Образ Грушеньки узнаваем, благодаря пластике актрисы: 
ее Грушенька очень женственна, приятные интонации речи, 
томные движения. На протяжении спектакля Грушенька ме-
няется, она становится все буквальнее и предсказуемой. Ее 
одежда становится раздражающе-вызывающей, а в поведе-
нии предугадывается желание соблазнять.

Лиза. Режисер создал образ Лизы схожим с упоминаемой 
матерью братьев Карамазовых, которая, как известно, была 
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больна. Первым знаком шизофрении у матери был глупый 
смешок. Зрителю слышется этот смех, как знак из пришло-
го семьи Карамазовых. У Лизы минимум движений, она по-
стоянно смотрит вперед в одну точку. И тот же характерный 
смешок. На протяжении спектакля болезнь у Лизы прогрес-
сирует. Миг – и девушка становится похожей на настоящую 
кликушу и постепенно сходит с ума.

Главная тема спектакля – вера. А также вопросы нрав-
ственности, демонстрация того, кем человек кажется и кем 
есть на самом деле. Разговоры персонажей во многом замеша-
ны на этих темах. В построенных режисером диалогах виден 
мир автора и его мысли. 

Особый акцент на теме отношений отцов и детей был по-
ставлен режиссером в финале. За спиной Ивана появляется 
Некто в обличии его отца Федора и поучает Ваню Карамазова. 
Позже, заявленное инфернальное Некто перемещается в поле 
зрения Ивана, что окончательно угнетает его. Развязка проста. 
У человека всегда есть выбор: слушать стоящего по правое или 
по левое плечо. В каждом человеке живет злодей и доброде-
тель. Бога Иван не увидел, а черта – да, к тому же в облике 
отца. За что и поплатился светлым разумом.

В спектакле я увидела захватывающее зрелище, где краси-
во двигались, его правильно подсвечивали и озвучивали. Все 
получилось слаженно, ловко и как-то легко. А ведь известно, 
что за легкостью стоит невероятный труд.

Ольга Значкова

* * *

У «Театрі живого актора» перформер є переважаючим еле-
ментом театрального простору, тим, хто концентрує увагу на 
собі та існує так насичено, що його дії можуть замінити решту 
елементів театрального простору. Власне вистави «Турандот» 
Павела Пассіні та «Хор жінок» Марти Ґурніцької, презенто-
вані київському глядачеві у рамках польської програми Між-
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народного театрального фестивалю «Дім Химер», є вдалими 
прикладами для ілюстрації цієї думки. Адже протилежність 
підходів режисера Пассіні та режисерки Ґурніцької полягає у 
методі відбору та використання виражальних засобів. 

Постановник «Турандот» вибудовує виставу за допомогою 
якомога ширшого арсеналу засобів: тут і масова сцена з мов-
ними жестами глухонімих, і численні експерименти зі світлом, 
і насичений візуальний ряд, і різноманітний звуковий супро-
від (від фрагментів з опери Пуччіні до сучасних електронних 
мелодій), й оригінальне використання ідеї сценічного перетво-
рення («оживлення») ляльок і манекена. 

Натомість режисерка «Хору жінок» навмисне відмовля-
ється навіть від нюансованого освітлення камерної сцени, за-
лишаючи загальне фонове світло та суворі чорні стіни єдиним 
середовищем існування виконавиць під час вистави. Відповід-
но уява глядача під час обох спектаклів працює по-різному: 
у першому випадку перенасичення виражальними засобами 
стає причиною фрагментарності сприйняття та необхіднос-
ті виокремити та осмислити окремі сценічні знаки, щоб зре-
штою (postfactum) утворити єдиний цілісний образ-враження 
від побаченого. Друга вистава через скупість виражальних 
засобів, навпаки, провокує думку домислювати побачене та 
почуте, ментально розширюючи голосово-графічно-тілесний 
репрезентативний ряд. Йдеться про два принципово відмінні 
підходи до театру, які, по-різному функціонуючи, по-різному 
включають глядача у процес сприйняття вистав. 

Зокрема проект «Хор жінок» Марти Ґурніцької був зреа-
лізований на майданчику Театрального інституту ім. Збіґнєва 
Рашевського у Варшаві та став спробою зробити виставу, яка 
здійснена тільки ресурсами людського тіла і голосу. Режи-
серка, захоплена ідеєю відновлення жіночої хорової традиції 
в театрі, концептуально наблизилася також до деяких теоре-
тичних засад існування античного хору, коли глядачеві не по-
давали «готових» образних рішень. Натомість більшість по-
дій оприлюднювали на сцені в розповіді, в діалозі персонажа 
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з хором чи з іншим персонажем, а глядач самостійно, у своїй 
уяві перетворював виголошене в дію, паралельно програючи 
їх ментально. 

Перша картинка, на яку глядач натрапляє, увійшовши до 
зали, – це строго вишикувані жінки, чиї обличчя завмер-
ли в нерухомості. Кожна з них не схожа на іншу. Як потім 
з'ясувалося, режисерка залучила до роботи над виставою не 
професійних актрис, а жінок, які зголосилися прийти на кон-
курсний відбір до Театрального інституту ім. Збіґнєва Рашев-
ського. Основний критерій відбору Марти Ґурніцької – ви-
разна «інакшість» кожної жінки, її відмінність від нав'язуваних 
у суспільстві образів і «канонів» жіночності.

Хор жінок-виконавиць у спектаклі Марти Ґурніцької руха-
ється, проспівуючи та промовляючи слова, час від часу розді-
ляється на окремі групи, що взаємодіють між собою, а тоді зно-
ву промовляє та проспівує тексти, рухаючись та відтворюючи 
таким чином графічну, звукову та тілесно-образну партитуру 
вистави. В оформленні костюмів так само закладена дуже про-
ста думка – жінки беруть зі свого гардеробу одяг, в якому їм 
зручно, реалізуючи концепцію ідейно уніфікованої розрізне-
ності. 

Присутність режисерки на виставі не була завуальованою 
присутністю мовчазного спостерігача-критика, що ховається 
в натовпі людей. Натомість Марта Ґурніцька диригувала голо-
сові та тілесні варіації хору. Хор вийшов зі стану нерухомої і 
виразної мовчазної присутності та перетворився на «єдине 
промовляюче тіло» з багатьма голосами, які почергово розото-
тожнюються, а потім знову зливаються в єдиний потік.

Візуальна частина вистави створювалась методом тілес-
них, звукових і графічних варіацій. При цьому важливу роль 
відігравав графічний малюнок: підкоряючись чітким умовним 
знакам диригентки, артистки то рухаються сценою, то утво-
рюють невеликі скульптурні групки, які перемовляються між 
собою, то знову сходяться до гурту і падають додолу. Пара-
лельно звучить майже невпинна декламація тексту на різних 
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звукових доріжках з різними інтонаціями та акцентами. По-
декуди хорове розспівування змінюється сольними партіями 
і навпаки. Під час роботи над виставою режисерка ставила за 
мету «розворушити», вивільнити, розширити діапазон при-
родного голосу акторок за допомогою роботи з тілом через 
удосконалення техніки дихання, артикуляції звуку в мовленні, 
усвідомлення простору, емоційного голосового прояву, голо-
сової імпровізації тощо. При цьому великий акцент зроблено 
на звуках низьких, незвичайних і незвичних, що можуть зди-
вувати та зацікавити.

Ще одним виражальним фактором візуальності цієї ви-
стави була відсутність взуття на всіх актрисах. Режисерка на 
обговоренні пояснила це як пошук зв'язку із землею та, зре-
штою, ознаку приналежності жінок, по-різному вбраних та 
надзвичайно несхожих одна на одну, до єдиного акту створен-
ня вистави. 

 Текстовий рівень не відтворював спільного сюжету, 
оскільки використовувалися уривки з різних за функцією та 
значенням тестів культури, починаючи від кулінарного рецеп-
ту (яким власне і розпочалася вистава), фраз із повсякденного 
життя, рекламних слоганів, цитат із казок та фільмів, завершу-
ючи уривками з творів Ролана Барта і Сімони де Бовуар, фраг-
ментів з «Антігони» тощо. Деконструювати мову засобами те-
атру – мову жінок і мову про жінок – так артикулювала одне 
із завдань режисерка. 

Вистава «Турандот», що отримала нагороду на Единбурзь-
кому фестивалі режисера Павела Пассіні, вирізняється неор-
динарною театральною мовою. На відміну від Марти Ґурніць-
кої, яка вибудовує театральне дійство від акторської присут-
ності тут і зараз, без вигадливого гриму, костюмів, декорацій 
та світла, Павел Пассіні створює театральне видовище, актив-
но використовуючи всі вищезазначені елементи. 

Коли глядач перетинає кордон між фойє і театральним за-
лом, то не натикається на сцену, закриту завісою, а натомість 
натрапляє на гармонійно вибудувану та освітлену застиглу 
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картинку, яка оживає за допомогою світлових маніпуляцій над 
білим манекеном, підвішеним під стелею на авансцені. Світло, 
спрямоване на цю велику ляльку, перетворює її на повноцінно-
го персонажа, створює ілюзію перекидання манекена на живу 
істоту. Тоді між присутніми в театральному просторі вбрани-
ми в чорне акторами, що до того мовчазно сиділи по обидва 
боки сцени, розпочинався діалог, проте комунікація виникала 
не за допомогою слів, а мовою міміки, жестів, окремих вигуків. 

Візуальний, зрештою, так само як і звуковий та текстовий, 
вимір вистави дуже насичений та несподівано-різноманітний. 
Неоднорідність та непрямолінійність текстового рівня про-
являється у чергуванні мотивів останньої незакінченої опери 
Джакомо Пуччіні «Турандот» із мотивами біографії компози-
тора. Складається враження, що сам композитор Пуччіні та 
варіації довкола його біографії стали для режисера приводом 
для інтертекстуальних роздумів, у тому числі про проблеми су-
часного суспільства. 

Сюжетна лінія вистави є неоднорідною і засновується на 
подекуди почерговій, подекуди паралельній оповідях про іс-
торію китайської принцеси Турандот, життєву драму самого 
Пуччіні (пов'язану із самогубством служниці, яку ревнива дру-
жина композитора звинуватила у любовних зв'язках із ним), 
репрезентацію сучасного тоталітарного режиму в Китаї, імп-
ліцитно вписану в текст вистави. 

Режисер задіює музику, світло, гру з ляльками, відоепроек-
цію, залучає до вистави акторів з Театру міміки та жесту «Рай-
дуга» – і всі ці виміри завчасто існують паралельно, супрово-
джують монологи чи діалоги акторів на сцені, не даючи змогу 
глядачеві концентруватися на якомусь одному моменті, а нато-
мість підштовхуючи його до постійного ковзання від одного еле-
мента до іншого, і таким чином провокуючи до зосереджених 
роздумів задля того, щоб опісля скласти цілісне враження –  
єдиний образ вистави. Глядач не може нудьгувати, відвідую-
чи такий спектакль, йому доводиться постійно «працювати», 
структуруючи для себе побачене.



Польський театр у Києві

92

Прикладом характерної для загального задуму неоднознач-
ної виразності елементів спектаклю може бути хоча б персо-
наж китайського мандарина, що відповідно до сюжету (і п'єси, 
і вистави) зачитує вигадливі загадки Турандот, які слід відгада-
ти її нареченим, оскільки інакше на них чекає смерть. З першо-
го погляду важко зрозуміти, хто ця довготелеса розмальована 
людина в чорному одязі з химерними червоними стрічками та 
в чоботях на підборах – чоловік чи жінка? Зрештою, з часом 
таке розрізнення за статтю стає неактуальним, адже зрозумі-
ло, що цей незвичний персонаж є таким само химерним, не-
життєвим та фантасмагоричним, як і все, що репрезентується 
у виставі.

Сцена жертвопринесення наречених принцеси сконстру-
йована на манер розважливого забавляння під динамічну елек-
тронну музику в супроводі невибагливого ритмічного при-
танцьовування розмальованої «китаянки», яка з незмінною 
посмішкою подає довготелесому екзекутору овочі та фрукти 
для того, аби той за допомогою шприца наповнив їх рідиною 
кольору крові.

Ще один структурний елемент, згадуваний нами, проявля-
ється, коли в межах сценічного простору, підкоряючись ре-
жисерському задумові та маніпуляціям акторів, «перетворю-
ється», «оживлюється» не тільки велика лялька-манекен, але 
й кілька десятків маленьких «барбі», густо нанизаних на довгі 
палиці. Внаслідок простого почергового руху палиць зверху до 
низу та знизу до верху виникає ілюзія багатолюдного параду, 
який супроводжується відеорядом на ту ж тематику. 

Зрештою, елементи вистави, орієнтовані на гру з предме-
том та гру людей між собою, на нівеляцію лялькового через ан-
тропоморфізацію та нівеляцію людського за допомогою «ляль-
ковості», «механістичності», навмисної «нереалістичності» 
акторів, існують поруч із психологічним конфліктом компо-
зитора та його дружини. Остання репрезентована як красуня, 
що сидить на багряному троні в досить відвертих позах та не 
менш відвертому вбранні, і ототожнюється з принцесою Ту-
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рандот. Паралельно розгортається емоційно насичений та ви-
разний монолог служниці, яка, божеволіючи від несправедли-
вого звинувачення в зраді, покінчує життя самогубством. Так, 
на сцені «живе», «психологічне» існує разом із «неживим», 
«непсихологіним» і навпаки.

Отже, широкий діапазон так званого «будівельного мате-
ріалу» спектаклю, тобто методів та засобів, використовуваних 
для створення сценічного дійства, які можна пов'язати з різни-
ми театральними підходами, після перегляду вистави створює 
багатовимірну образну єдність, яка засвоюється як результат 
ретельного осмислення побаченого та сприйнятого. Тобто ви-
става орієнтується на певну ментальну «роботу» глядача, став-
лячи перед ним вимогу мовчазної співучасті у її створенні.

І перший, і другий проаналізований спектаклі відтворюють 
власний «текст вистави». Обидві вистави мають незвичний за-
дум і вдалу, ретельну його реалізацію, а тому можуть зацікави-
ти як підготовлену, так і пересічну театральну публіку. Засно-
вуючись на логіці, відмінній від логіки літературного матеріа-
лу, взятого за основу, вони постають як самостійне сценічне 
дійство, здійснюючи яке режисери послуговувалися різними 
методами та використовували різні виражальні ресурси.

Мар'яна Матвейчук


