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Осінь  У  Венеції
З 10 по 16 жовтня у Венеції проходила  

41-а театральна бієнале під кураторством відомого 
німецького режисера Томаса Остермайера

Осінь у Венеції схожа на прекрасний, але хворобливий сон. 
Навкруги групи туристів з усього світу: індійці, китайці, япон-
ці, іспанці. Площа Сан Марко, квартал Магазинів, міст Акаде-
мія. Трохи вбік від людського потоку – і ти у вузьких плутаних 
вуличках, приречений блукати старовинними лабіринтами. 
Замість вулиць – канали, замість таксі і трамваїв – гондоли, 
а посеред води, нізвідки ростуть сховані мурами ліси та пар-
ки. Тому можна зрозуміти людей, що їдуть до Венеції погуляти 
містом, збудованим посеред води, подивитися на скарби, на-
везені звідусіль  ще з часів Хрестових походів.

Але, звісно, окрім звичайного туризму, у Венеції потужно 
розвинутий і мистецький туризм: осінь – час бієнале. Раз на 
два роки тут у режимі двотижневого показу проходять візуаль-
на, архітектурна, театральна та інші бієнале. 

На відміну від Німеччини, Англії чи Франції, в Італії театр 
перебуває не в надто шанованому становищі. Самі італійські 
критики скаржаться на відсутність можливостей для молоді. 
Але попри складну внутрішню ситуацію, італійці мають змо-
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гу постійно бачити гастролі найкращих європейських театрів. 
Найяскравішим італійським театральним діячем є режисер 
Ромео Кастеллуччі, чий театр «Сочета Рафаело Санцио» ще 
наприкінці 1990-х вразив киян на «Мистецькому Березіллі». 
Пізніше він став улюбленцем московського глядача, сьогод-
ні його вистави мандрують усім світом, збираючи повні зали. 
Власне Кастеллуччі, який був куратором позаминулої бієна-
ле, сконструював програму фестивалю так, щоб якнайширше 
продемонструвати різноманітні форми театру. 

Цьогорічна 41-а театральна бієнале пройшла під куратор-
ством одного з найпопулярніших режисерів Європи німця То-
маса Остермайера. Його програма складалася просто – з най-
топовіших театральних європейських імен. І хоч Остермайер і 
повернув фестиваль убік театру, лишаючи позаду маргінальні 
експерименти за формою, і більшість вистав, показаних на бі-
єнале, належала до  мистецьких акцій – інша була відвертою 
кон'юнктурною. 

У Венеції, як під мікроскопом, було помітно, як театральна 
спільнота, створивши «події» на порожньому місці, боїться це 
визнати. Політкоректність європейців, їх терпимість до всіх 
явищ сьогодні призводить до іншої несвободи, зокрема несво-
боди та несміливості критики. 

Помітною є різниця в поглядах критиків різних поколінь: 
для старшого покоління галасливий театр і дотепер лишив-
ся авангардом, для молодшого швидше більш традиційні по-
становки сприймалися як авангард, адже ці люди виросли на 
епатажному театрові гострих форм. Старше покоління легко 
переносило сорокахвилинну атаку іспанського режисера Ро-
дріго Гарсії бас-гітарами та оголеними чоловіками у виставі 
«Смерть та реінкарнація ковбоя». Легко і з захопленням був 
прийнятий Ян Фабр з доволі порожнім і банальним висловлю-
ванням стосовно ницості сучасної людини в «Прометеї. Пей-
заж ІІ». А загадковий успіх Яна Лауєрса і його «Ніідкомпані», 
учасники якої недоладно грають, співають, танцюють, викли-
кає подив. 
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Зібравши такі різні вистави в одну програму, їх об'єднали 
під гаслом «Сім смертних гріхів», адже всі вони тою чи тою 
мірою є критикою сучасного суспільства і презентують його 
вади. Зрештою, європейський театр у найгучніших своїх іме-
нах демонструє неперервну рефлексію на секс, насильство, 
глобалізацію та суспільство масового споживання, виступаю-
чи в цій ситуації кривим дзеркалом. Прикриваючись гучними 
гаслами, режисери камуфлюють відсутність нових ідей прямо-
лінійною критикою соціуму. 

На Бієнале були представлені уже згадані бельгійські ви-
стави «Прометей. Пейзаж ІІ», «Ніідкомпані» «Кімната Ізабе-
ли» Яна Фабра, іспанські «Смерть та реінкарнація ковбоя» 
Родріго Гарсія, «Ель бокс» Рікардо Бартіса, італійські «Через 
концепт Лика Сина Божого» Ромео Кастеллуччі,  німецький 
перформанс «Ріміні Протоколу» «Відеопрогулянка Венецією» 
та їхній документальний проект «Ґрунт Казахстану». А від-
крив фестиваль «Гамлет» Томаса Остермайера в театрі «Шау-
бюне». Між іншим, за цю виставу, презентовану ще 2008 року 
спеціально для Авіньонського фестивалю, Остермайер та його 
команда отримали найвищу нагороду Венеціанської бієнале – 
Золотого лева.

Остермайер став художнім керівником відомого німець-
кого театру «Шаубюне» в Берліні, коли йому було 29 років. 
Уявити, що подібне могло б статися в Україні – неможливо. 
Остермайера підтримувала критика, на експериментальному 
майданчику «Барак» він розгорнув потужну роботу із сучас-
ною актуальною драматургією – Марк Равенхілл, Маріус фон 
Майенбург, Сара Кейн. Саме Остермайер допоміг зайняти су-
часній драматургії в Німеччині впливове становище. 

Його помітили в Європі після вистави за Равенхіллом 
«Шопінг&Факінг». Але надалі Остермайер став все більше 
уваги звертати на класику, і «Гамлет» яскравий тому приклад. 
Традиція постановки творів Шекспіра, особливо «Гамлета», 
вимагає переосмислення та нетривіальних режисерських ви-
сновків. І Остермайерові вдається, першому за багато років, 
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вивести на кін Гамлета нашого часу: неприємного, жорсто-
кого психа, замкненого в стінах медіа, паблісіті, оточеного 
здрібнілими вульгарними людьми. У ракурсі моральної ни-
цості персонажів та світової глобалізації фраза принца «Уся 
Данія – в'язниця» набуває ще гострішого звучання. Остерма-
йер зробив трагіфарс, вивів спектакль у площину буфонади. 
Його Гамлет – зла, безвідповідальна дитина, що не відчуває 
болю. На початку вистави режисер уводить сцену, що її немає 
у тексті Шекспіра – похорон короля. Але це не просто риту-
ал. Це сповнений гротеску і естетики німого кіно етюд, де гро-
бар опускає труну в яму, потім намагається її підняти, ледь не 
танцює з нею. А поряд інший актор поливає зі шлангу награно 
скорботний двір. І лише ошалілий, здичавілий Гамлет заклякло 
стоїть збоку сцени. Буквально за мить з глибин виїжджає бі-
лий стіл, немов підготований для прес-конференції, за яким і 
відігрують вульгарне дешеве одруження Гертруди та Клавдія. 
Цікавим є режисерський хід, коли один актор грає одразу двох 
діаметрально протилежних героїв: Юдит Росмайр – Офелію 
та Гертруду, Урс Юккер – Клавдія і Короля, Штефан Штерн –  
Лаерта та Розенкранца. Таке «здвоєння» персонажів оголює 
глобальну ідею вистави про дуальність світу. 

 Ще одним спектаклем – хітом на бієнале – стала остання 
робота Ромео Кастеллуччі – «Через концепт Лика Сина Божо-
го». Робота режисера з голим тілом тут відверто обурює. Обу-
рює на глибинному рівні сприйняття. Адже показує ані краплі 
не привабливе людське приниження. Порівняно з попередні-
ми роботами майстра – це дуже проста та зрозуміла річ. Вона 
є абсолютно доступною для всіх,  і не потребує трьох томів іс-
торії мистецтва для дишевфрування ідеї. 

На сцені дорослий син  і старий батько – типова ситуація 
старіючої італійської нації. Батько хворий, син доглядає його. 
За всім цим спостерігає Ісус Христос, зображення Лику яко-
го височіє над усією сценою. Син збирається на роботу, вже 
хотів було йти – аж ось батько заливається слізьми і просить 
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пробачення: він не встиг до туалету. Син мовчки роздягає та 
вимиває батька. Від приниження старого стає фізично боляче: 
життя  приносить самі втрати, а завершується однаково гірко. 

Усвідомлення невідворотності цієї трагедії виводить ви-
ставу з соціальної площини в екзистенціальну. Батько раз за 
разом справляє природні потреби під себе, син терпляче його 
вимиває, але настає момент, коли герой зривається, тікає зі 
сцени, а принижений батько в  памперсах, розливаючи лайно, 
смиренно йде зі сцени. Від життя людини по суті лишається 
слід із власних екскрементів. 

Ікона Сина Божого починає «плакати» чорними слізьми, 
потім полотно здирають. На місці образу лишається стіна, на 
якій світяться слова «Ти мій пастор». Але коли вмикається 
світло в залі, то стає видно, що написано насправді «Ти не мій 
пастор». Якщо Бог прирікає людину на таке життя, то відпо-
відь йому можлива лише одна: Ти не мій Бог… 

Цікавим експериментом німецької групи «Ріміні Прото-
кол», відомих своїм розширенням жанрових меж театру, була 
вистава-квест за участі 14 акторів. Кожен з них зафільмував 
свою міні-подорож. Публіці роздавали i-pod'и з цим відеоза-
писом, у навушниках звучав голос актора, що вів глядача кім-
натою. 14 квестів тісно перепліталися, одного могли попро-
сити написати записку і принести іншому. Пройшовши одну 
гру, глядачі мінялися i-pod'ами – таким чином всі 14 історій 
склалися в одне ціле. За великим рахунком, історії-квести були 
лише цікавим експериментом, але одна з них розкрила можли-
ві потужності такого глибинного театрального проникнення в 
життя. Вам пропонують пошукати разом з акторкою-гідом її 
батька, що, можливо, саме зараз у Венеції. Ви ходите кімнатою 
в пошуках тата, виходите на вулицю, під вмілим керівництвом 
жіночого голосу, кричите до перехожих «Тато!». Зрештою ін-
ший герой квесту приносить вам записку: «Не шукай мене, 
будь ласка. Тато». А коли починає грати музика, дівчина зга-
дує, що така сама звучала на похоронах її батька. І тут, звіс-
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но, вже не стоїть між вами та глядачем жодної четвертої стіни, 
жодного амортизатора чи пом'якшувача. Лишається голе горе 
за батьком, якого ви щойно бігали і шукали вулицями Венеції, 
і вмить втратили. 

 


