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Вступне слоВо

Вітаємо вас, шановний читачу, на сторінках нового чис-
ла «Курбасових читань». Цим випуском засвідчуємо оста-
точну перемогу принципів та підходів постнекласичного 
мистецтвознавства в одному, окремо взятому театрознавчо-
культорологічному часописі. Багаторічна політика створен-
ня «київської школи постмодерного мистецтвознавства», 
що нею від заснування Центру в 1995-му році опікувалась 
Директор Національного центру театрального мистецтва 
імені Леся Курбаса – Корнієнко Неллі Миколаївна – увінча-
лася цілком відчутною перемогою. На сторінках цього ви-
дання дискурси як науковців Центру, так і запрошених спе-
ціалістів. 

У цьому числі «КЧ» надзвичайно розвинений розділ 
ТЕОРІЯ – близько десятка текстекстів, багато з яких – вклю-
чають у себе рефлексії на події Євромайдану, вписуючи 
коло проблем, що сформувалося навколо них у загальну 
картину актуального українського світу. На сторінках цього 
видання – компаративістські розвідки європейського режи-
серського ландшафту доби модерну, важливим фрагмен-
том якого була творчість Леся Курбаса, роздуми про су-
часну драматургію, її тенденції, героїв, архетипи, ритуали, 
місця дії, особливі принципи побудови текстів, перевертні, 
дубль фінали, відкриті фінали, ігри з жанрами, «туманні об-
рази» тощо. Окрему розвідку присвячено категорії хроно-
топу в драмі у зв’язку з соціокультурними змінами, запро-
поновано концепцію ідентифікації сучасної драматургії як 
діагностичної та прогностичної моделі соціуму. Все система-
тизовано, з посиланням на авторів, з цитатами з текстів та 
окремими заувагами відносно постановок на кону. 

У розділі ТЕОРІЯ – піднято теми нових стосунків 
політики і культури, дано добірку текстів про документаль-
ний театр перформанс групи Танцлабораторіум, виставку 
українського кураторського об’єднання Худрада «Спірна 
територія», що відбулася восени 2012 року в Севастополі, 
в Художньому музеї ім. М.П. Крошицького. Окремим блоком 
розділу ТЕОРІЯ подано матеріали Наукової конференції,  
що її провів Національний Центр театрального мистецтва  
імені Леся Курбаса у квітні 2014-го року – «Сучасний театр – 
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проблеми ідентифікації». У виступах учасників конференції 
прозвучали міркування стосовно розвитку перформативності 
мистецтва, нових проявів співвідношення – театральність-
реальність тощо. На сторінках часопису знайшли своє місце 
танцювальні практики, зокрема, Жерома Беля, Ксавьє Лє 
Руа, що дозволяють художнику, що не протиставляє погляд 
і дію, ставати глядачем, не припиняючи при цьому бути ху-
дожником.

У розділі КРИТИКА розміщено рецензію на нову кни-
гу доктора мистецтвознавства Неллі Корнієнко, рецензію 
на виставу групи Танцлабораторіум «Шевченко.Втома». 
У розділі МАЙСТЕР-КЛАС вже традиційно для «КЧ» пред-
ставлено розвідки про актора-креатора керівника студії 
А.К.Т. Олега Драча, розгорнуті висловлювання Наталі та 
Олександра Токарчуків з приводу виховання актора, на 
досвіді більш ніж двадцяти років викладання у аматорських 
театральних школах Києва.

У розділі ВІЛЬНА ЗОНА подано огляди про Міжнарод-
ний фестиваль сучасного танцю «Новий Балтійський та-
нець» («Naujasis Baltijos šokis»); театрально-освітній проект  
«За лаштунками», ініційований Британською радою в Ук-
раїні на базі Національного центру театрального мисте-
цтва імені Леся Курбаса, що складався з двох етапів: курс 
«Дизайн сценічного світла» британського художника Майкла 
Менніона, та майстерні «Продюсування та презентація» 
його співвітчизників – продюсерів та педагогів Емми 
Стеннінґ і Гарі Гіллза; виставкового проекту, що належить 
кураторам із Нью-Йорка – Ґреґорі Шолет та Ользі Копенкіній 
і який раніше був реалізований у Новій Зеландії (2010), 
Ірландії (2011) та Австрії (2013). У Києві проект «Уявний 
архів» реалізувався в партнерстві з НЦТМ ім. Леся Курбаса 
та за підтримки CECArtsLink.

Доброї роботи!
Кандидат мистецтвознавства.

 Головний науковий співробітник НЦТМ ім. Леся Курбаса,
 Випусковий редактор «КЧ»,
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