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Бевзюк-Волошина Лілія 

театР І РеальнІсть.  
пРостоРоВа дезоРІєнтацІЯ  

глЯдача.

«Людське відчуття наслідує ми-
стецтво точно з таким правом, з яким, 
зі свого боку, мистецтво наслідує 
життя ». 

Х.-Т. Леман [1, 61].

Сьогодні в українському театрі спостерігається 
паралельне існування різних естетичних напрямів. 
Постдраматичний театр проголошує стирання межі 
між мистецтвом та реальністю, дедалі більше відбу-
вається відхід від законів аристотелівської п’єси. 
Актор існує як провідник певного явища (навіть 
не історії) у конкретному реальному середовищі. 
Сучасний театр також відкидає платонівське розу-
міння мистецтва як тіні тіней, тобто вторинного по 
відношенню до життя. Такий театр відмовляється і 
від розуміння мистецтва як будь-якої «надбудови», 
натомість визнаючи його як самодостатнє і неза-
лежне. 

Одним із головних наслідків цього процесу в 
театрі є нове використання звичного сценічного 
простору, або відсутність його як такого. Про зна-
чення простору Мартін Гайдеггер писав: «Простір – 
чи не відноситься він до тих першофеноменів, при 
зустрічі з якими, за словами Гете, людиною оволо-
діває свого роду переляк, мало не жах? Адже за 
простором, очевидно, немає вже більше нічого, 
до чого його можна було б іще звести. Від нього 
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не можна відволіктися, перейти до чогось іншого. 
Власне сутність простору має виявитися з нього 
самого. Чи допускає він ще й висловлення себе?». 
Гайдеггер запитує: «…хіба місця – це лише ре-
зультат і наслідок місткості простору? Або простір 
отримує власну сутність від збиральної дієвості 
місця?» [2] – його здатності до організації простору.

Відсутність звичної театральної побудови про-
стору і співвідношення «Актор/Глядач» неодмін-
но продукує нове смислове наповнення театру, де 
глядач стає співучасником видовища, а не лише 
спостерігачем. Простежується певна розчленова-
ність сучасного суспільства і, водночас, театр про-
понує діалог «розумного глядача із розумним ак-
тором», діалог рівних складових без будь-яких 
компромісів. Як свідчить також П. Паві, – «Довільне 
розташування публіки в залі та ареал гри вплива-
ють на процес подачі вистави глядачам та її сприй-
няття» [3, 410]. 

Із середини 80-тих років театральне приміщення 
зі сценою-коробкою успішно замінюється пам’ят-
ками архітектури («Камо» О. Левади, сценограф – 
В. Карашевський, 1985 р.), квартирами («Постріл 
в осінньому саду» А. Чехова, реж. – В. Більченко, 
сценограф – Л. Подерев’янський, 1995 р.), бутіками 
(«лЕ29дЕ31нЕ30ц – 90 хвилин споживацького про-
стору», 2013 р.), лазнями etc. Та й усамому теат-
ральному приміщенні відбуваються вистави, які 
дезорієнтують глядача незвичними локаціями та 
просторовими експериментами. Різниця лише в 
тому, що коли глядач відвідує виставу в примі-
щенні покинутої фабрики, він хоча б частково 
зорієнтований на її нестандартні можливості, а під 
час походу в звичайний театр він одразу налашто-
вується на перегляд вистави у темному партері, 
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без усіляких «модних новацій» та «трюків». Тому 
просторова дезорієнтація у великих театрах ще 
більше «вибиває» людину із типової атмосфери. 
Глядач, що розраховував на «класичний прийом», 
натомість отримує «біг із перешкодами». Власне 
сама дезорієнтація – це зсув внутрішньої коорди-
нації людини, що досягається раптовою зміною 
очікуваного процесу, перемиканням із однієї локації 
на іншу. Дезорієнтація може бути у просторі, у часі, 
у свідомості і призводить до дискомфорту, ставить 
питання особистого вибору і надає можливості 
усвідомлення нових істин. 

Змінилося і саме ставлення до театру як до «ка-
федри». Театр може оселитися де завгодно і ча-
сто саме місце обумовлює зміст дискурсу. Досвід 
перформансів, флешмобів, концертів, вар’єте, 
мультимедії безумовно впливає на використан-
ня звичайного приміщення театру, яке існувало 
століттями. Наближення до реального життя також 
уможливилося зі зменшенням соціальної градації 
між актором та глядачем. Сьогодні актор – не осо-
блива діяльність, яка колись викликала обурення 
громадськості або церкви, а пізніше – поклоніння 
публіки. Бути актором – це така сама професія, як 
і будь-яка інша, тільки зі своїми функціями. Культ ак-
тора замінюється на сприйняття його як звичайної 
людини, котра лише вміє жити публічно на сцені. 
Актор – рівноправний член соціуму. Можливо, це 
повернення до витоків театру із ритуалу чи обря-
дових свят. В народних ігрищах усі відчували себе 
«акторами». 

Стало досить складно знайти вихідний мо-
мент стирання межі між глядачевою залою і сце-
ною. Проголошення актором тексту, зверненого 
до глядача відбувалося ще під час «парабазису» 
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в античній п’єсі. У Шекспіра, Бомарше, Мольєра, 
Гоголя передбачалося, що в певний момент актор 
мав адресувати пряму мову саме глядачеві, за-
питуючи про ставлення до подій чи іншого героя. 
Тоді це був прописаний драматургом текст, і він не 
завжди ставав рідним акторові. А випадок вдалої 
акторської імпровізації навпаки міг виходити за рам-
ки тексту, на якому базувався сценічний твір. Іноді 
це викликало комічний ефект неправдоподібної 
ілюзії, начебто всі інші актори не чули партнера, що 
стояв за два кроки від них. Такі репліки часто про-
голошувалися на авансцені, і іноді глядач справді 
відповідав на них, вступаючи в діалог. Ці п’єси про-
довжують йти на сцені в наш час, і репліки а parte 
традиційно програють («Уявно хворий» Мольєра у 
театрі Російської драми, 2012 р.). 

В іншому випадку Євген Вахтангов у «Принцесі 
Турандот» К. Гоцці (3-тя Студія МХТ, 1922 р.) пору-
шував межу-рампу і постійно намагався об’єднати 
дійство із глядачевою залою. Можливо, це була 
потреба у новому діалозі після «четвертої стіни» 
К. Станіславського. Маски, які коментували події, 
демонстрували принцип «відчуження», за допо-
могою якого актор міг оцінювати свого персонажа 
(виконував роль спостерігача-глядача) і, водночас, 
грати його. Цей принцип пізніше ляже в основу про-
грами Б. Брехта.

Згодом режисери ідуть іще далі, переселяючи 
актора на коротку мить у партер. Раптове світло в 
залі порушує спокій глядача, котрий відчуває свою 
задіяність у грі. І, звісно, глядач або обурюється, 
що йому заважають спокійно відпочивати, або за-
любки приймає гру і починає взаємодіяти із акто-
ром. Відбуваються мінімальні дезорієнтуючі акти, в 
яких глядач не знає як правильно реагувати, мов-
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чати чи відповідати. Такі прийоми також зараз дуже 
активно застосовуються в театрі («Ассо та Піаф», 
Вінницький театр ім. М. Садовського).

Проте всі вказані можливості інтерактиву не по-
рушують лінійного розгортання історії, не виходять 
за межі глядної зали і не змушують глядача до се-
рйозних дій, вони є лише заграванням із ним, а не 
повноцінною розмовою. Відчуття глядача все ж за-
лишаються більше споглядальними, аніж дієвими, 
він перебуває ще назовні, а не всередині твору. Такі 
вистави лишають певні особливі враження, але не 
стимулюють пережити почуття на власному досвіді. 

Інша справа, коли глядач знаходиться у 
середині сценічного твору постійно. Розширення 
місця для гри, співставлення життя із грою призво-
дить до усвідомлення себе у грі. Літературний дис-
курс заміняється на театральний, адже не текст 
стає головним, а власне комунікація, спільно-дія 
у просторі. Х.-Т. Леман відзначає, що «місцем 
говоріння» (Sprechraum) стає не лише сцена, а 
весь театр як ціле, утворюючи єдиний простір 
смислу та звуку [1, 51]. Межа-рампа, «четверта 
стіна», яка ділила глядача та акторів на декілька 
таборів, зруйнована постдраматичним театром. 
Взаємопроникнення всіх можливих світів програмує 
новий варіант театру. Замкнений простір сцени-
коробки замінюється на розімкнений простір, що 
охоплює всі можливі локації самого приміщення. 
Фрагменти вистав, що були тільки сценічними яви-
щами «гомеоморфними світу» (за термінологією 
Ю. Лотмана), і відмежовувалися рампою, тепер ста-
ють власне самим світом, власне самим життям. 

Отже не обов’язково категорично відмовлятися 
від традиційного театрального приміщення, просто 
можна використовувати його по-іншому. Наприклад, 



162

режисер Андрій Приходько разом зі сценографом 
Мариною Погребняк у виставі «шякунтала» за на-
писаною санскритом індійською драмою Калідаси у 
Театрі ім. І. Франка (2006 р.) перетворювали і сцену і 
партер на місце для гри акторів. Виконавці постійно 
танцювали, співали та виголошували тексти у про-
ходах між глядачем. Величезні фігури з картин Марії 
Приймаченко ніби оживали і проносилися сценою, 
гігантські риби у руках акторів пропливали залою. 
Висока концентрація знаків, симультанна дія, одно-
часне використання звуків та візуальних засобів 
призводило до розсіювання глядацького сприйнят-
тя, що дозволяло глядачу самому обирати, на чому 
зупиняти увагу. Глядач не просто спостерігав, а вже 
існував у фантазії цього насиченого етнічним коло-
ритом світу. Містерія захоплювала усіх одночасно. 
Звук лунав звідусіль, і неможливо було зрозуміти де 
і що відбувалося в даний момент. Це призводило 
також і до часової дезорієнтації, вистава йшла тро-
хи більше години, але її інформаційна місткість роз-
тягувалася у сприйнятті глядача до кількагодинної. 
Відбувалася прихована дезорієнтація глядача, який 
вирішував як діяти і водночас відчував себе пред-
ставником мовчазної масовки вистави. 

Молодий режисер Андрій Май для вистави 
«кома» Ф. Шмідта та Г. Штаудахера (Молодий те-
атр, 2012 р.) взагалі використовував все приміщення 
театру. Назва «КомА» – прочитання ззаду наперед  
слова «амок», що означає психічний стан, котрий 
призводить до неконтрольованих агресивних дій, 
сказу та можливих нападів на людей. Історія п’єси 
ближча до реалій Заходу: учень перестріляв у шко-
лі своїх однокласників і вчителів. Перший задум 
режисера полягав у тому, щоб відтворити виставу 
у справжній школі, виконували б учні, як, до речі, 
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і сталося у Відні при постановці даної п’єси. Але 
поки що жодна школа Києва не погодилася на таку 
пропозицію. Пізніше режисер презентував кілька по-
казів цієї п’єси у херсонській школі з участю школів. 

Підзаголовок київської вистави «репортаж з 
місця злочину» відповідав її «блукаючій» формі, де 
глядач перетворювався на справжнього дослідника-
детектива. Початок і кінець спектаклю відбувалися 
на камерній сцені, що імітувала шкільний клас. Але 
решту часу дійство рухалося коридорами театру, 
зупиняючись у певних локаціях. Чотири гіди запро-
шували глядачів поділитися на чотири групи, кож-
на з яких розходилася у різних напрямках. Глядачі 
відвідували дві класні аудиторії (одну на камерній 
сцені, другу в акторській гримерній), рухався схо-
дами театру, спостерігаючи закулісне життя (в 
задумі – коридори школи), ставав свідком бійки в 
туалеті, і навіть потрапляв на велику сцену, де міг 
відчути себе актором, щоправда глядацька зала 
була порожня. Маленька кімната без світла, ма-
буть, найкраще пояснювала внутрішній стан цих 
дітей, та й сучасної людини як такої. Тут Штефан 
(В. Скакун) зізнавався, чому він так ненавидить 
своїх однокласників. Після його монологу наступа-
ла повна тиша, що давала можливість осмислити 
не лише сказане, а й свої особисті відчуття. Окрім 
живої гри, на глядача чекали відеозаписи монологів 
учнів, що транслювалися на екранах телевізорів, 
ніби це інтерв’ю Каро – шкільної журналістки 
(А. Євтушенко), яка завжди знімала все на камеру. 
До того ж, у виставу постійно «вривалося» буденне 
життя театру: вахтери, прибиральниці, гардеробниці 
продовжували виконувати свою щоденну роботу. 

Глядачів було поділено на групи, кожна з яких 
поступово проходила різні локації, іноді вони були 
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дійсно затісні для розміщення спостерігачів. Але 
для акторів це створювало складнощі: вони мали 
зіграти кожну свою сцену чотири рази протягом ви-
стави, поки всі групи змогли б переглянути кожний 
епізод. Таке існування в часі і просторі було досить 
сміливим і мало чітко регулюватися, щоби дії не на-
кладалися одна на одну. Гіди виконували функцію 
не просто наглядачів, а радше вчителів, які кон-
тролювали публіку як школярів – чітко вказуючи 
їм місце, де можна стояти, і як потрібно існувати в 
певній локації.

Естетично виправданою була остання сцена 
розстрілу, що відбувалася за лаштунками. Глядач 
залишався сам у шкільному класі і лише чув 
постріли за дверима, де зникали учні, відсутність 
традиційного поклону підкреслювала завершену 
цілісність вистави й реальність її фіналу. Жахливе 
усвідомлення порожнечі та болю від скоєного злочи-
ну втискало глядача у стільці. Низка епізодів із жит-
тя класу, що програвалася в різній послідовності, не 
давала стовідсоткового уявлення, хто саме з героїв 
був убивцею. Кожен мав підстави взяти зброю і 
розстріляти однокласників, адже кожен переживав 
власні кризи та проблеми із батьками, вчителями, 
однокласниками, мав нерозділене кохання, або 
страждав комплексами. Можливо, режисер зали-
шав вибір вбивці глядачам. Гра в таких локаціях на-
ближувала театр до першоджерела – формату шко-
ли, до реальності, і кожен глядач міг проектувати на 
себе ці події. 

Водночас існує практика розпочинати виставу 
ще до заходу в приміщення сцени або навіть теа-
тру, ще більше дезорієнтуючи глядача і розширю-
ючи комунікацію з навколишнім середовищем. Як 
приклад, постановка за новелами Л. Піранделло 
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«майже вистава, майже за піранделло. танок 
смерті, або реанімація» (2005 р.) у ЦСМ «Дах» 
режисера Влада Троїцького. Хоча відвідувачі цього 
приватного театру все ж таки орієнтувалися на не-
стандартний формат колективу. Актори зустрічали 
глядача на вулиці перед приміщенням театру, 
розповідали про те, що в них помер актор і виста-
ва не відбудеться, але якщо глядач зареєстрований 
(потрібно було обов’язково зареєструватися на ви-
ставу, а не придбати квитки), то можете зайти і про-
вести актора в останній шлях. Вони пропонували 
«пом’янути» небіжчика справжньою горілкою, і це 
ще більше переконувало у реальності подій. Далі 
глядач зі здивуванням проходив у фойє і очікував. 
Відчуття повної дезорієнтації та незручності від 
присутності у внутрішньому житті колективу постій-
но стимулювали піти звідти, але всі на щось чека-
ли. Нарешті ставало зрозуміло, що це вистава, а не 
реальні події, коли серед присутніх з’являлася ак-
торка, яка читала монолог із Піранделло. Вона не 
привертала до себе уваги, а навпаки – змішувалася 
із натовпом, її одяг нічим не відрізнявся від одягу 
глядачів. Монолог закінчувався емоційним вибухом, 
і двоє чоловіків (акторів, звісно) вносили її у власне 
сценічний майданчик, куди кликали і глядача. Після 
того як двері зачинялися, глядач дивився виставу у 
традиційному розподілі сцени і залу.

У спектаклі передбачалися окремі фіксовані 
мізансценічні точки, між якими актори мали мож-
ливість імпровізувати. Вони виголошували росій-
ською, французькою та українською тексти новел 
Піранделло. Відсутність чіткої форми у виставі 
підкреслювала суть міркувань Піранделло: «Будь-
яка форма – смерть. Все, що отримує форму і від-
окремлюється від вічного і безмежного вогняного 



166

потоку, приречене на смерть. Ми всі – істоти, що 
потрапили у пастку, вихоплені з вічно живого пото-
ку і тим самим віддані смерті. <…> Смерть – лише 
завершення процесу помирання, яке ми називаємо 
життям» [4, 108]. 

Розпочинаючи виставу перед театром, актори 
одразу захоплювали глядача «у пастку» заданої 
теми, але він міг відмовитися від їхньої пропозиції і 
піти геть, потрапити в іншу реальність, зайняти інше 
місце. Водночас, глядачі усвідомлювали незвичну 
можливість відчути нову ситуацію. Звісно жоден ак-
тор не помер, але на сцені діяли апатичні персонажі, 
піранделлівські мерці, що повільно згасали з мо-
менту народження, з моменту початку спектаклю. 
Есхатологічні відчуття передавалися і глядачеві. 

Ще далі режисер пішов у виставі «едіп. собача 
будка» за п’єсами Софокла «Цар Едіп» та КЛІМА 
«Собача будка. Антиутопія з життя мовчазної 
більшості» (2010 р.). Це був абсолютно унікальний 
досвід стосовно просторового вирішення вистави. 
Простір було поділено на два яруси. Першу дію 
глядачі знаходилися зверху клітки і спостерігали 
за акторами в клітці-тюрмі. Персонажі знизу ділили 
умовний простір на декілька відмежованих што-
рами кімнаток. «Пахан» пригнічував, бив та при-
нижував свій народ. Наприкінці дії він вилазив на-
верх, до глядачів та забивав дошками нещасних 
персонажів, ховав їх, змушуючи співати новий гімн 
із брутальними словами. Глядач лише спостерігав 
і міг певним чином оцінити історію: жалів, чи ні, 
розумів героїв, чи ні, але не відчував на собі їхнє 
становище. Вільний простір навколо глядача до-
зволяв йому залишити виставу, це могло виклика-
ти обурення людей, що сиділи поруч, але всі мали 
вибір: дивитися виставу, чи ні. Знизу, в будці люди 
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як собаки, за командою їли і лягали спати, існували 
на рівні рефлексів, а не жили. І при цьому, звісно ж, 
мовчали. Люди, приречені на смерть, підкорялися 
фатуму. Як Едіп не зміг оминути своєї долі, так і 
вони гинули, але нічого не робили для зміни влас-
них можливостей. 

У другому акті глядач переміщався вниз, у клітку, 
актори (едіпівський хор) грали тексти Софокла 
над ним. Зміна розташування вже викликала різні 
емоційні стани у людей, адже зовсім інша річ – 
знаходитись у клітці, ніж на свободі. Незручність 
позиції глядача, необхідність дивитися вгору вима-
гала постійного напруження шиї, а пил, що спадав 
звідти, потрапляв в очі. Все змушувало обурювати-
ся, але двері були зачинені і вийти не було ніякої 
можливості. Глядач усвідомлював своє існування 
на дні соціуму, його страх посилювали дії акторів, 
і саме розташування. Після певної байдужості до 
смерті вигаданих персонажів у першій дії, тепер 
глядач опинявся в їхньому становищі і ототожню-
вав себе з ними. Зміна розташувань дезорієнтувала 
глядача і водночас доводила істину: для повно-
го розуміння іншої людини треба не просто їй 
співчувати, а страждати разом із нею. 

У фіналі двоє трунарів забивали дошками 
глядачів. І зверталися до людей із запитаннями: 
«Хто ви? Якщо ви народ, ви маєте хоча б щось 
зробити». Актори спонукали глядача заспівати 
гімн своєї країни. Гімн із-під землі – звучить страш-
но, але він – хоча б яка-небудь, а не «мовчазне 
існування більшості». Трупарі вирішували постави-
ти тут камінь із написом: цей народ на букву…? Але 
не могли пригадати навіть початкову літеру. 

Виставу показували у багатьох країнах, і реакція 
була досить різною. Наприклад, французи не змог-
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ли витерпіти і почали вибивати дошки. В Росії 
заспівали пісень п’ять – від «Владимирский цен-
трал» до «Ой, да не вечер…». У Львові замість 
гімну прозвучала пісня «Чом ти не прийшов». 
Поляки дуже стримано та мовчазно досиділи до 
кінця і вийшли. Як бачимо розв’язка вистави зале-
жала саме від глядача. 

У постановці все відбувалося в екзестенціа-
лістській «межовій ситуації» між буттям і смертю, 
коли всі (і актори, і глядачі) – пізнавали себе. Глядач 
був не лише споживачем, а співучасником, і кож-
на людина починала поступово робити свій вибір: 
мовчати чи співати, обурюватися чи бити кулаком у 
двері, тихенько сидіти в кутку чи обійматися із тим, 
хто сидів поруч; були й ті, що плакали, а були й ті, 
що не вірили в ситуацію. Дія могла вмить змінити 
соціальну та життєву позиції людини. Варто не забу-
вати про прямий енергетичний та емоційний вплив 
пісень та гри акторів. Повне проектування себе 
в сценічну ситуацію неначе вивільняло природні 
можливості тіла актора, що перебувало у стані на-
півтрансу і відсторонення від себе як людини. Все це 
призводило до реалізації іще однієї функції театру – 
театру як соціальної терапії. «Приміряння» певних 
ролей у терапевтичному дискурсі, чи від відування 
особливих місць сприяє лікуванню внут рішніх 
страхів. Воно дає можливість повернути людину до 
першопричини-збудника її комплексів. Отже, катар-
сис (очищення) набуває нового змісту і значення. 

Це і було балансуванням між видовищем і 
реальністю. Публіка розчинилася у виставі і стала 
її повноцінним учасником. Глядач не просто отри-
мував інформацію, як у традиційному театрі, а мав 
можливість по-новому відчути себе у творчому акті. 
Відсутність чіткого розмежування сцени і публіки 
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зруйнувала «колективну свідомість» глядачів, нато-
мість вони отримали можливість сприймати дії у 
просторі індивідуально. 

Постдраматичний театр базується на основі 
невербальної комунікації. Важливим чинником є за-
міна звичного співвідношення «Сцена/Зал» спіль-
ним існуванням «Глядач/Актор». Відбувається роз-
ливання межі між актором, який транслює певну 
сценічну модель, і глядачем, якого треба неодмінно 
вразити історією. У результаті глядач перестає спо-
глядати, він долучається до дійства і сам створює 
модель гри, займає активну позицію, і через гру та 
просторову дезорієнтацію по-іншому пізнає світ, 
себе, отримує нові враження. Можливо, це і є «над-
індивідуальні точки контакту» [1, 134]. Тотальна 
театральність заповнює життя, а життя перетікає в 
театр, створюється єдиний простір для творчості-
життя. 
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Анотація. Стаття «Театр та реальність. Просторова  
езорієнтація глядача» Л. Бевзюк-Волошиної досліджує сучасний  
постдраматичний театр з точки зору нового просторо-вого  
вирішення. Видовища відбуваються у звичних театральних 
приміщеннях, але інші можливості гри призводять до 
дезорієнтації глядача і змушують від чувати його зовсім нову 
соціальну роль, відчувати себе у творчості. 

Ключові слова: постдраматичний театр, простір, дезорієн- 
тація.

Аннотация. Статья «Театр и реальность. Пространст- 
венная дезориентация зрителя» Л. Бевзюк-Волошиной иссле- 
дует современный постдраматический театр с точки зрения 
нового пространственного решения. Зрелища происходят в 
обычных театральных помещениях, однако иные возможности 
игры приводят к дезориентации зрителя и заставляют чув- 
ствовать его совершенно новую социальную роль, чувствовать 
себя в творчестве. 

Ключевые слова: постдраматический театр, пространство, 
дезориентация.

Summary. Author Lilia Bevziuk-Voloshyna, postgraduate of 
Institute of Arts, Folklore and Ethnology named after M. Rylskyi. The 
article explores contemporary postdramatic theater due to spatial 
resolution. The spectacle take place in conventional theater spaces, 
but the new features of the game lead to disorientation of the viewer 
and make him feel completely new social role, to feel in the creativity.

Today the parallel existence of the aesthetics of modernism and 
postmodernism is observed in the Ukrainian theater. Postdramatic 
theatre, declares the blurring of the distinction between art and reality. 
There is a departure from the laws of Aristotelian play; only the actor 
exists as the conductor of a particular phenomenon in a natural living 
environment.

Certainly, the absence of the usual theatrical venues in the ratio 
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«actor / spectator» leads to new effects and a new capacity of the 
theatre, where the viewer becomes a participant in the spectacle, and 
not just a spectator. Spatial disorientation in large theatres even more 
«beats out» man from the distinctive atmosphere. The spectator, 
which expected «classic method" instead, gets «steeplechase». The 
audience, which relied on the «classic method» instead, gets «run 
with obstacles». Actually, the disorientationis a shift of internal coordi-
nation, which is achieved by rapid and unexpected change of the 
expected process. Disorientation happens in space, time, and 
consciousness and leads to discomfort, raises the question of choice 
and possible the realization of new truths. H.-T. Lehmann pays 
attention to the change, due to which «the place of speaking» 
(Sprechraum) is not only a stage, but all the theatre as a whole. 

In the article, current trends in the space are investigated on the 
example of the works of Ukrainian stage directors.

Keywords: postdramatic theater, space, disorientation.
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