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Балет «Лускунчик» Петра Чайковського - це незмінна зимова класика. Нову версію балету 

підготували у Київському театрі опери та балету для дітей та юнацтва. Вистава обіцяє 

відповісти на питання хто ж такий Лускунчик насправді. Звичайна іграшка, казковий 

принц чи витвір фантазії маленької дівчинки?  

https://vechirniy.kyiv.ua/archive/2020/02/09/


 

-  Історія постановки цього видатного твору дуже багата. Але доторкнутися до цього 

матеріалу, мабуть, мріє кожен хореограф. Я не стану кардинально переосмислювати 

твір Гофмана. Моєю задачею є створення наратива про кохання, головними елементами 

якого стануть щирість та чистота. Чистота думок, почуттів та виконання, - відзначає 

автор хореографії та постановник вистави Артем Шошин. 



 

Дія відомої казки цього разу перенесена в яскраві і колоритні 50-ті роки 20 

століття. Історію героя розкажуть у відеоряді Ганни Гарбуз. Хореографія вистави 

включає засоби неокласичного та модернового балету, а кожен персонаж має власну 

"танцювальну" мову. . 



 

Постановка об'єднала артистів різних поколінь: соліст Національної опери, заслужений 

артист України Олексій Потьомкін (Лускунчик) та лауреат Міжнародних конкурсів 

танцівник Петро Наку (Дроссельмейєр), Владислав Євтушенко  - соліст Київської опери, 

лауреат Міжнародних конкурсів (принц), партію маленької Клари в першому акті виконає 

талановита 13-річна балерина Поліна Чепік, в другому - солістка Київської опери, лауреат 

Міжнародниx конкурсів Яна Губанова.  



 

- Творець нового «Лускунчика» Артем Шошин прагнув привнести свіжий подих 

сучасності в нестаріючий балетний шедевр, зберігши зачарування цієї мудрої казки. Коли 

дивишся традиційні класичні постановки, багато сьогодні стає нудним. Цей спектакль 

динамічний, видовищний, а головне сучасний, який дивишся на одному диханні. 

Постановник залишив оригінальний сюжет, наповнив спектакль фантастичними 

сюрпризами та несподіваною розв'язкою, - поділилася Катерина Щебетовська.  - Моя 

героїня Снігова королева керує танцювальною сніговою бурею. Вона плутає Клару, 

замітає сліди, жене її геть. Для мене ця нова і незвичайна роль. Снігова Королева 

символізує зло і відсутність позитивних людських якостей. Крижана і бездушна 

краса  призводить її до вічної самотності. 



 

Постановний склад 

Диригент-постановник – заслужений артист України Віктор Плоскіна 

Балетмейстер-постановник – Артем Шошин, співавтор лібрето балетмейстер і народний 

артист України Віктор Литвинов. 

Художник-постановник – Тетяна Бєлік 

Художник костюмів – Катерина Маньковська 

Диригент – Ділявер Осман 



 

Коли: 14, 15, 16 лютого о 19.00 

Де: Київська опера, вул. Межигірська, 2 

Вартість квитків: 50-230 грн. 

«Лускунчик» — балет Петра Чайковського на дві дії за однойменною казкою Гофмана, 

(лібрето Маріуса Петіпа). 

Балет написано на замовлення Дирекції імператорських театрів. Вперше поставлений 6 

(18) грудня 1892 року на сцені Маріїнського театру в Петербурзі. 

На київській сцені балет ставився неодноразово. 1956 року до нього звернувся 

балетмейстер Вахтанг Вронський, 1972-го постановку «Лускунчика» здійснив Анатолій 

Шекера, 2004-го — Віктор Литвинов. 

 


