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EEPAP — платформа для  
розвитку театрального  

мистецтва в країнах  
центральної та східної Європи
У листопаді 2008 року в Будапешті на зустрічі центрально- 

та східноєвропейських митців, критиків та істориків театру в 
рамках науково-дослідної конференції, присвяченої вивченню 
політичного театру після 1989 року1, з'ясувалося, що будь-який 
спільний актуальний досвід представників різних країн цього 
регіону Європи відсутній, а об'єднуючим фактором виявилася 
лише спільна історія. Тут не йдеться про більш чи менш схожі 
шляхи розвитку театру, а передовсім – разючий брак знань 
один про одного. Протягом останніх 20 років ми спостерігаємо 
шалений розвиток міжнародного театрального фестивального 
руху в країнах Центральної та Східної Європи, що іноді при-
зводить навіть до абсурдного пересичення. Утім це явище не 
часто спричинює дійсну співпрацю митців.
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1 What was there before the after? (Що було там перед «опісля»?) – 
конференція, проведена в листопаді 2008 року Фестивалем сучасної 
драми в Будапешті спільно з будапештськими Музеєм та Інститутом 
театру.
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Рідко коли ми відвідуємо фестивалі сусідніх країн, не при-
дивляємося до митців та авторів, а зацікавлення театральних 
критиків та кураторів спрямовані передусім на захід Старого 
Континенту. Дещо інакше виглядає ситуація в танцювальному 
мистецтві – міжнародні контакти тут більш розвинуті через 
необхідність (локальне фінансування загалом настільки не-
значне, що лише міжнародна співпраця уможливлює активне 
функціонування митців та створення нових вистав). Сильні 
зв'язки цього європейського регіону з Німеччиною, Франці-
єю, Великою Британією, Нідерландами. Це найбільш наочний 
результат прийнятої в цих державах стратегії softpower та 
впроваджуваної культурної політики. Якщо сформулювати це 
стисло – контакти розвиваються там, де є фінансування. Утім 
важливим орієнтиром лишається й Москва (особливо для кра-
їн Східного партнерства).

Окрім цього, в країнах Центральної та Східної Європи у 
сфері прерформативних мистецтв помітний брак своєчасного 
надходження актуальної інформації, домінує відчуття ізольо-
ваності (стосується це передовсім держав, виключених із за-
гальноєвропейського культурного простору через нестабільну 
політичну ситуацію). Культуротворчу роль беруть на себе не-
великі приватні організації, найчастіше розташовані в квар-
тирах чи якихось тимчасових лабораторних приміщеннях, і 
які працюють без державної підтримки. І власне в проектах, 
реалізованих поза державними театрами, у перформативному 
мистецтві, в діяльності, яка перебуває на межі дисциплін і до 
цього часу усталених принципів і порядків, відбуваються най-
більш цікаві мистецькі події – саме вони провокують диску-
сію, змушують переглянути ті погляди та стереотипи, які доне-
давна функціонували і визначали мистецьке обличчя.

Звідси виникла ідея створити EEPAP – Східноєвропейську 
платформу перформативного мистецтва – платформу для 
розвитку виконавського мистецтва в Центральній та Східній 
Європі. Проект, ініційований Інститутом імені Адама Міцке-
вича в рамках Президенції Польщі в Європейській Унії, на сьо-
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годні охоплює 18 країн: Азербайджан, Вірменію, Грузію Мол-
дову, Україну, Білорусь, Косово, Сербію, Хорватію, Боснію 
і Герцеговину, Словенію, Македонію, Болгарію, Угорщину, 
Румунію, Словаччину, Чехію, Польщу. Програма діяльності 
розроблюється в результаті співпраці групи незалежних екс-
пертів з Центральної та Східної Європи, а також Театрального 
інституту ім. Збігнєва Рашевського у Варшаві – завжди у без-
посередньому контакті з митцями.

Метою діяльності Платформи є три основні елементи: ін-
формація, освіта та копродукція. Задля інформації існує сайт, 
де розміщувати матеріали про свою діяльність можуть митці, 
куратори, директори фестивалів, театрів. Освітній напрям під-
тримуватиме запуск програми для кураторів та продюсерів. 
Для втілення третього елементу буде реалізовано програму ре-
зиденції для митців. Цей проект буде змістовним і потрібним 
тільки за умови, якщо він буде чітко осмислений і прописаний 
як інструмент для митців. 

У рамках підготовки вже розпочався перший науково-до-
слідний проект EEPAP – рапорт, у якому ми намагаємося зі-
брати відомості про стан театру і танцю в країнах Центральної 
та Східної Європи. Нашою метою є не викладення остаточно 
сформульованих тез – для цього ще зарано. Ця публікація 
стане результатом кількарічного дослідницького проекту, 
мета якого полягає у спробі окреслити напрями розвитку те-
атру і танцю в країнах Центральної та Східної Європи. Ми хо-
тіли зібрати інформацію про наслідки і вплив зміни політичної 
системи на зламі 80-х і 90-х років ХХ століття не організацію 
процесу в мистецтві театру і танцю, ми досліджували способи 
формування структур, які визначають роботу митців у цьому 
регіоні Європи протягом останніх двадцяти років.

Дані збирали і аналізували на підставі звітів, здійснених 
експертами (критиками, науковцями, митцями) з кожної 
окремої країни. Авторів загальнонаціональних доповідей до-
бирали на підставі рекомендацій наших партнерів. Зібрана 
у такий спосіб інформація – лише початок шляху, який дає 
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старт дискусіям, потребує доповнень, контраргументів інших 
дослідників. Завершення цього етапу роботи вимагає у першу 
чергу поставити уточнюючі питання та визначити напрями по-
дальших досліджень. 

Починаємо нашу працю в тій складній і трудомісткій пло-
щині, яка вимагає від нас особливої уваги, пильності, відкри-
тості. Поєднує нас історія, розділяє – різний досвід, отрима-
ний у результаті. Саме з цієї причини задум цього проекту не 
був прописаний на папері у вільний час поміж кавою та на-
ступним фестивалем. EEPAP властивий характер захоплюю-
чого процесу, форми його існування і функціонування розро-
блюються протягом зустрічей з митцями, теоретиками та кри-
тиками перформативних мистецтв Центральної та Східної Єв-
ропи. Спільна праця протягом наступних двох років покаже, 
чи можливо реалізовувати проект так, як його було задумано.

Переклад Надії Соколенко


