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Шкарабан Микола

дВа [театРальнІ] сВІти,  
дВа способи [театРального] життЯ

Стаття відповідає підтемі «Театрально-освітні прак-
тики сучасного мистецького процесу» у рамках «Мистецька 
парадигма в контексті глобалізації» Національного центру 
театрального мистецтва імені Леся Курбаса.

«За лаштунками» – це театрально-освітній про-
ект, ініційований Британською радою в Україні на 
базі Національного центру театрального мистецт-
ва імені Леся Курбаса. Загалом було реалізовано 
два етапи проекту: курс «Дизайн сценічного світла» 
британського художника Майкла Менніона, та май-
стерня «Продюсування та презентація» його спів-
вітчизників – продюсерів та педагогів Емми Стеннінґ 
і Гарі Гіллза. 

Прикметно, що ці два курси адресувалися, на 
перший погляд, двом цілком протилежним про-
фесіям у театральній ієрархії, принаймні з точки 
зору українського театру. Якщо в останній майстерні 
брали участь «топ-менеджери»: художні керівники, 
директори, завліти або, наостанок, начальники 
служб з організації та обслуговування глядача, – то 
до Майкла Менніона приїхали театральні «рядові». 
Цих рядових у нас називають «світловими дизайне-
рами», освітлювачами, а то й дещо зневажливо – 
«світляками».

Для організаторів стала несподіванкою вели-
чезна кількість бажаючих взяти участь у «Дизайні 
сценічного світла». Заявки надійшли, по суті, з усіх  
регіонів України і не лише з театрів. Інтерес до курсу 
виявили телевізійні оператори кількох українських 
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каналів, яким, у зв’язку зі специфікою майстерні, 
довелося відмовити. Але такий попит лише унаоч-
нив актуальну проблему – в Україні жодний вуз не 
навчає сценічному дизайну. А тому теат ри само-
тужки виховують своїх «освітлювачів», які рідко 
доростають до «художників по світлу». Як поскар-
жився у приватній розмові художній керівник одного 
київського театру, щойно освітлювачі починають тя-
мити у сценічному дизайні, як їх переманюють або ж 
вони самі переходять на роботу в менш оплачувані 
естрадні шоу. 

Керівник майстерні Майкл Менніон пішов на-
зустріч організаторам і дозволив збільшити кількість 
учасників з 12-ти до 16-ти. Відтак у курсі «Дизайн 
сценічного світла» взяли участь представники дра-
матичних, музично-драматичних, експерименталь-
них і навіть лялькових театрів Києва, Севастополя, 
Сімферополя, Донецька, Львова, Рівного, Запоріж-
жя, Миколаєва, Харкова, Хмельницького, Одеси і 
Чернігова. По суті, це була перша в історії україн-
ського театру зустріч «цеховиків» сценічного освіт- 
лення, яка дала змогу не лише побачити, як пра-
цюють їхні британські колеги, а й порівняти – чим 
різняться світлові рішення вистав у різних укра-
їнських театрах. Виявилося, що цей спектр дуже ши-
рокий: від справді оригінальних художніх концепцій 
сценічного освітлення вистав до вельми банально-
го – «аби було видно». І справа не у специфіці теат-
ру – драматичний він, чи ляльковий. 

За плечима у Майкла Менніона понад 20 років 
роботи над різноманітними театральними поста-
новками – масштабними і камерними, театраль-
ними і танцювальними. Крім того, він протягом ба-
гатьох років викладав предмет “Lighting Design” 
(«Світловий дизайн») у вищих навчальних закладах 
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Великої Британії, Данії та Південної Африки. Майкл 
розпочав курс як педагог, попросивши кожного 
учасника вийти на сцену і сказати своє ім’я у про-
менях тих прожекторів, які їм найбільше імпонують. 
А потім пояснити, чому саме таке світло вони вибра-
ли. «Світляки» відчували себе у світлі досить скуто. 
Виявилося, що для них це був дебют на сцені. 

Здебільшого всі учасники майстерні вибирали 
два основних світла: контрове («щоб не злитися зі 
тлом») і фронтальне («щоб було видно»). Початок 
курсу варто згадати ще й з огляду на програму 
його останнього дня, коли учасники представля-
ли власні етюди тривалістю 3–4 хвилини – стільки, 
скільки звучала обрана ними музична композиція. 
Етюди без акторів, в яких головними дійовими осо-
бами були Світло/Тіні – десятки прожекторів різної 
інтенсивності, на різних рівнях, видимі і невидимі, 
промені білого світла і кольорові. Етюди, в яких 
присутність актора-людини була непотрібною і етю-
ди, які були відповіддю українських учасників на за-
питання «що є матеріалом сценічного дизайнера?». 

Безперечно, трьох днів замало, аби вникнути в 
нюанси спектрального аналізу, зрозуміти всі тонкощі 
сучасних комп’ютерних програм, які у Великій 
Британії вже понад десяток років тому здійснюють 
маніпуляції на світловому пульті. Але безсумнівною 
є кардинальна зміна самоідентифікації учасників 
майстерні від «світляків» до «світлових дизайнерів». 
Цій трансформації посприяло те, що у Великій 
Британії, не так як в Україні, дизайнер по світлу 
вважається співавтором театральної постановки – 
нарівні з режисером, сценографом, художником 
по костюмах, звукорежисером або/і композитором, 
хореографом та автором пластичного рішення ви-
стави, – і отримує свій відсоток (1%, хоча бувають і 
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винятки) від продажу кожного квитка. Також вельми 
красномовними були прикінцеві відповіді учасників 
курсу на запитання анкети: «Ваш наступний крок?»: 
«Переконати директора театру у необхідності виді-
лення коштів на комп’ютер, щоб замінити світловий 
пульт» або «Знайти спеціалізовану літературу зі 
світлового дизайну». І, насамкінець, учасники кур-
су висловили ідею щодо необхідності об’єднатися. 
У гільдію, асоціацію – не важливо як це об’єднання 
буде називатися. Важливо, щоби перша зустріч роз-
киданих по всій Україні технічних (а радше творчо-
технічних) працівників була не останньою.

Окрім цього, дуже розлогим за географією був 
склад учасників другого курсу «Продюсування та 
презентація» британських театральних продюсерів і 
педагогів Емми Стеннінґ та Гарі Гіллза. На майстер-
ню до Центру Курбаса з’їхалися 20 топ-менеджерів 
державних і незалежних театрів із Запоріжжя, 
Луцька, Миколаєва, Рівного, Ужгорода, Харкова, 
Херсона, Чернівців, Черкас і Києва. Специфікою 
цього курсу було оволодіння навичками складання 
бізнес-плану театральної постановки з особливим 
акцентом на міжнародних гастролях. Гастрольний 
аспект став каменем спотикання для українських 
учасників, кожен із яких – на відміну від британських 
колег – працює у репертуарному театрі.

Виконавчий директор театру «Бристоль Олд 
Вік» Емма Стеннінґ та незалежний продюсер Гарі 
Гіллз вже проводили подібні курси в країнах, де збе-
реглася традиція репертуарного театру та постійної 
акторської трупи (передусім СНД). Відтак були 
готові до порівняння британської та української 
театральної моделей. Яка з них краща? Певно, 
що кожен лишився при своїй думці. Для керівників 
українських державних театрів перетворення театру 
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на приміщення, яке б здавалося в оренду для по-
казу вистав інших колективів, і в якому постійними 
працівниками були б лише технічні служби і двоє 
“топ-менеджерів” – художній керівник і продюсер 
(така модель театру “Бристоль Олд Вік”), – є цілком 
неприйнятним. І аргументи британців на кшталт 
економічної доцільності, ефективного використання 
ресурсів не беруться до уваги, коли йдеться про те-
атральну традицію. (Ще недавно у Великій Британії 
було багато репертуарних театрів; деякі з них і досі 
зберегли слово “репертуарний” у своїй назві, як, на-
приклад, Birmingham Repertory Theatre, хоча таким 
перестав бути). 

Тому іноді під час майстерні виникали ча-
сом гострі, а часом і кумедні випадки, пов’язані з 
тим, що британський та український театри дуже 
різняться. Стосувалося це, передусім, постановки  
вистави, яка поїде на гастролі. Причому про це 
знають усі її учасники ще до початку репетицій. 
Британські продю сери довго розтлумачували, що 
слід враховувати, на які ризики слід чекати, як їх 
варто уникати, де, зрештою, знайти кошти на поста-
новку і на гастролі тощо. Але їм поставили рито-
ричне запитання: «А що робити з акторами, які не 
залучені до вистави?», на яке спантеличена Емма 
Стеннінґ відповіла: «А в нас таких немає». 

Якою ж є модель театру «Бристоль Олд Вік»? 
Це найстаріший у Великій Британії театр, який з мо-
менту створення у 1766-му році ніколи не змінював 
профілю своєї роботи. Нещодавно театр реконстру-
ювали і, попри вік, він став одним із найсучасніших і 
найзручніших театральних приміщень країни. Свою 
місію «Бристоль Олд Вік» вбачає у «створенні но-
ваторського театру ХХІ століття разом з мешкан-
цями Бристоля». Художня рада Англії (Arts Council 
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England) і Міська рада Бристоля (Bristol City Council) 
частково фінансують театральні постановки, аби їх 
побачили люди, які інакше не могли б їх побачити, 
тобто надають субсидії малозабезпеченим. 

Питання відвідуваності театрів у Великій Бри-
танії є актуальним, як і в нас. За словами Емми 
Стеннінґ, її команда вдавалася й до непопулярних 
кроків, аби збільшити відвідуваність театру вище 
55 % — це мінімальний відсоток продажу квитків, 
який закладається у бюджет кожної нової поста-
новки на сцені «Бристоль Олд Вік». Однією з та-
ких акцій було оголошення через мас-медіа про те, 
що вистави театру можуть безкоштовно побачити 
ті, хто ніколи в театрі не був. Українські учасники 
майстерні скептично поставилися до цієї акції, на 
що Емма Стеннінґ заявила: без довіри тут аж ніяк. 
Просто важливо змінити думку людей, які вважають, 
що театр – це мистецтво елітарне, а значить не для 
них. Так само як і тих, хто вважає, що квиток у театр 
занадто дорогий (в середньому £14), але навіть не 
вагається заплатити £80 за квиток на футбольний 
матч англійської Прем’єр-ліги. 

Постійної трупи в театрі немає. У штаті 
«Бристоль Олд Вік» перебувають лише дві лю-
дини: художній керівник та виконавчий директор 
(продюсер). Вони визначають стратегію діяльності 
театру на найближчі три роки. Для нового театраль-
ного проекту винаймаються на контрактній основі 
ключові постаті, які відповідатимуть як за творчі, так 
і організаційні питання постановки. В якості прикла-
ду Емма Стеннінґ навела один із останніх проектів 
театру – «Сон літньої ночі» за В. Шекспіром. 

Ідея цієї постановки – поєднати гру людей і ля-
льок – народилася 7 років тому, коли «Бристоль 
Олд Вік» співпрацював з Південно-Африканським 
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театром «Handspring» над зовсім іншим проектом. 
Упродовж п’яти років тривала робота над створен-
ням ляльок і різноманітних реквізитів, які б мож-
на було використати у виставі як ігрові елементи. 
Наприклад, гіперболізовані руки, здатні рухатися 
за допомогою складних механізмів. Уже тоді було 
вирішено, що ця вистава буде спільною постанов-
кою «Бристоль Олд Вік» і «Handspring», а після 
складання кошторису проекту продюсер Емма 
Стеннінґ дійшла висновку, що наявних коштів не 
вистачить для того, аби покрити всі витрати на 
репетиційний процес (9 тижнів) і наступний показ 
вистави (з 8-го березня до 4-го травня 2013 р. що-
денно, крім неділь). І єдине, що здатне «звести де-
бет з кредитом», – це гастролі. 

Для українських учасників майстерні «Продю-
сування та презентація» стало справжнім одкро-
венням те, що робота над організацією гастролей 
розпочалася майже відразу після початку репетицій 
і те, що продюсеру вдалося організувати гастролі 
вистави задовго до прем’єри. 

Кількахвилинний відео-ролик (трейлер) включав 
у себе короткі фрагменти з репетицій та інтерв’ю 
з творцями вистави. Цей промо-ролик виконував 
подвійну функцію. По-перше, його переслали на 
адреси театральних фестивалів і театрів (venues), 
які не мають постійної трупи і спеціалізуються на 
показі вже готових вистав інших колективів (осо-
бливо тих, які не мають власного приміщення). 
По-друге, цей ролик розмістили на сайті самого 
«Бристоль Олд Вік». Кількасот переглядів щоден-
но – і перші кілька вистав «Сну літньої ночі» стали 
аншлаговими (і це попри те, що в кошторисі закла-
ли мінімум 55 % проданих квитків упродовж всього 
періоду показу вистави). Крім того, на генеральну 
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репетицію театр запросив місцеві і лондонські те-
леканали, що перетворило прем’єру «Сну літньої 
ночі» для 400 тисяч мешканців Бристоля на справ-
жню мистецьку подію, яку варто побачити на власні 
очі...

Учасники майстерні нерідко вступали в дискусію 
з британськими продюсерами або вторили їм: 
«Ми працюємо так само, як і ви», «Ми це знаємо, 
у нас така ж сама ситуація». Але часом виника-
ли «німі сцени», коли українці не могли прихова-
ти свого подиву. Недовіру, приміром, викликали 
статті кошторису «Сну літньої ночі» з калькуляцією 
заробітної платні акторів. Незалежно від ролі ви-
конавцям на час реалізації проекту нараховувала-
ся однакова сума – £459 на тиждень. Поясненням 
такої «зрівнялівки» було те, що в інсценізації 
п’єси В. Шекспіра, яку здійснив художній керівник 
«Бристоль Олд Вік» Том Морріс, не було дру-
горядних ролей – кількість персонажів зменши-
ли до Тезея, Іпполіти, Гермії, Лізандра, Деметрія, 
Гелени, столяра Гембеля, лудильника Тома Носика, 
міхоправа Френсіса Дудки, ельфа Метелика та двох 
безіменних персонажів. 

Прикметно, що режисер-постановник Том 
Морріс не отримав окремого гонорару за цю виста-
ву, оскільки він – штатний працівник «Бристоль Олд 
Вік» і отримує свій оклад. Втім, із кожного проданого 
квитка йому як співавтору постановки належить 1 % 
прибутку. Стільки ж отримає сценограф і художник 
по костюмах, світловий дизайнер, звукорежисер, 
хореограф і автор пластичного рішення вистави. 

Мовний бар’єр турбував усіх українських учас-
ників курсу, незалежно від статусу їхніх театрів. Як 
створити виставу, яка б користувалася успіхом або 
принаймні була зрозуміла людям, які не розуміють 
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мову? Питання навіть було поставлено ще гострі-
ше – чи може традиційна вистава українського 
музично-драматичного театру мати успіх серед 
англомовної публіки? У відповідь Гарі Гіллз зга-
дав кілька міжнародних театральних фестивалів у 
Західній Європі, в яких регулярно беруть участь те-
атри з Центральної та Східної Європи. Тамтешній 
глядач уже звик до так званих «сюр-титрів» – проек-
ції синхронного перекладу тексту на портал над 
авансценою. Втім, якщо східноєвропейські театри 
показують п’єси Шекспіра, таких підказок глядачеві 
зазвичай не проектують. Іншими словами, Гарі Гіллз 
натякнув: ставте всім відомі п’єси – наприклад, 
Шекспіра: вони будуть зрозумілі усім. В іншому разі 
робіть акцент на візуальному ряді вистави. В цьо-
му сенсі приклад промо-ролика «Сну літньої ночі», 
знятого під час репетицій, – дуже показовий. Цей 
ролик дав загальне уявлення про стиль, естетику 
вистави – і цього було достатньо, щоб директори 
фестивалів чи театральних приміщень, які не ма-
ють ні власної трупи, ні постійного репертуару, вис-
ловили бажання запросити «Сон літньої ночі» до 
себе на гастролі. 

Сьогодні інтернет набагато спростив роботу те-
атральних менеджерів, які намагаються вивезти 
виставу на закордонні гастролі. Вже не потрібно 
відправляти поштою листи і DVD-диски із записом 
спектаклю, – достатньо викласти на будь-який без-
коштовний файлообмінник (ftp) в інтернеті вміло 
знятий і змонтований промо-ролик вистави і вка-
зати організаторам конкретного фестивалю адре-
су (link), за якою його розміщено. У випадку, якщо 
організатор фестивалю виявить інтерес до вашої 
постановки, йому можна в аналогічний спосіб по-
казати повний варіант відзнятої вистави. І пере-
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слати електронною поштою технічний райдер, в 
якому буде детально прописано не лише кількість 
світлових прожекторів і фільтрів, а й особливі ви-
моги і побажання (приміром, вистава починається 
в партері, а тому організатори повинні забезпечити 
для акторів вільний вхід). 

Далі під час курсу мова мало б ітися про критерії 
зйомки і монтажу промо-ролика вистави, але до 
цього не дійшло. Виявилося, що у більшості укра-
їнських театрів, топ-менеджери яких брали участь 
у майстерні, немає людини, яка б могла контакту-
вати із закордонними театральними фестивалями. 
Бо така людина принаймні повинна володіти іно-
земною мовою – хоча б англійською.

В цьому сенсі досить символічною була відпо-
відь завліта невеликого експериментального театру 
на стандартне запитання анкети: «Ваш наступний 
крок?» – «Вивчити англійську мову». 

Немає сумнівів, що українським театрам є що 
показати і що сказати решті світу. І проект «За лаш-
тунками» дав змогу, так би мовити, звірити годин-
ники – і побачити хто ми, де ми і куди рухаємося. 
Передбачати кардинальні зміни в театральній 
системі України, зокрема – перехід нашого театру 
на британський манер наразі немає підстав. Але 
поміж британськими та українськими митцями є 
багато спільного, хоч як банально це звучить. Ми 
можемо говорити про спільні виклики, про обмін 
досвідом, про створення оптимальних умов для 
самореалізації, про самовимоги та самооцінку, про 
те, що нам треба й надалі перебувати у контакті, 
зустрічатися – якщо не в Україні, то у Великій 
Британії. Бо, попри відмінності, ми живемо в одному 
театральному світі.
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