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Прем`єра: "Біла ворона" 

(Театр оперети) 
22 лютого в київській опереті відбулася прем`єра рок-опери "Біла ворона". 

П`єса та лібрето написані Юрієм Рибчинським, музика Григорія Татарченка. Це 

рок-опера про події столітньої війни та Жанну д`Арк. Для Максима Голенка, 

режисера вистави, це вже третя постановка "Білої ворони". До того він ставив у 

Рівненському театрі та в Миколаївському українському театрі. До речі вистава 

Миколаївського театру минулого року потрапила до фіналу фестивалю, 

київські глядачі мали змогу її подивитися, а виконавиця ролі Жанни 

Олександра Студзінська отримала спеціальну премію фестивалю.  

 

 
 

 
 

 

Слід також нагадати, що цього року виповнюється тридцять років рок-опері 

"Біла ворона". В 1990 році цю рок-оперу вперше поставили на сцені театру 

імені Івана Франка. Роль Жанни тоді виконала Наталя Сумська, роль Жульєна 
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Анатолій Хосткоєв. Минали роки, рок-оперу ставили на сценах інших театрів. І 

ось в Київському театрі оперети теж поставили "Білу ворону". 

 

 
 

 
 

Під час фестивалю ГРА я дивилася "Білу ворону" саме для того, щоб порівняти 

з виставою в театрі оперети. Як і обіцяв Максим Голенко ця вистава виявилася 

іншою. Якщо порівняти з виставою Миколаївського театру, до "Біла ворона" 

більш войовнича, балет одягнутий в комуфляж і, коли дивишся, то складається 

враження, що саме Майдан, війна стали основними мотивами рок-опери. В 

театрі оперети вийшло більш класично, більш м`яко та сучасно. Я не музикант, 

але мені здавалося, що і було зроблено аранжування музики і вона звучала 

трохи по-новому.  Про це в першу чергу говорив одяг головних героїв,а також 

одяг артистів балету, який також ніс певну інформацію. Наприклад, коли 

починалася війна, то балет (звертаю увагу на чоловіків) вийшли в зелених 

костюмах, які, наче, говорили про страшні події, коли солдати нападали на 

села, ґвалтували жінок. В кінці вистави, коли планують Жанну спалити, то 

жінки вийшли в коротких платтях, як проститутки. Тобто народ готовий 

продати інших. Головне, щоб добре заплатили. ("Продається Жанна д`Арк"). 

Коли Жанну спалюють вона вдягнута в плаття з довгими рукавами, як рубаха в 

психіатричній лікарні. Ніби, вона була божевільна.  У виставі було все дуже 

добре продумано. Оркестр знаходився, ніби, на тлі чи то повного місця, який 

змінював колір в залежності від подій, які відбувалися у виставі. Стовп, на 



якому спалили Жанну, мав сходи і під час спалювання він стає червоним і 

піднімається догори. 

 

 
 

Артисти були неймовірними. Майже два тижні тому я була на прем`єрі вистави 

"Оркестр". Так сталося, що вистава не вразила. Я чекала, що вона буде містити 

музику, а вона виявилася більш драматичною. Яке було моє щастя побачити 

половину артистів, які грали в "Оркестрі" та почути вже, як вони співають. В 

данному випадку я маю на увазі Дмитра Воронова (Жульєн), Олексія 

Кириллова (Веселяк) та Кирилла Басковського (Кардинал). Вражаючою була 

Ася Середа-Голдун в ролі Війни. Так і звичайно дуже переконлива Тамара 

Ходакова в ролі Жанни.   

Це вистава, яку треба дивитися. Це вистава, яка не відпустить. Це гарне 

поєднання музики, текстів, постановки. Виходячи після вистави із залу, ловиш 

себе на думці, що наспівуєш "Свободу", "Коли тобі 17 літ", "Білу 

ворону."Найближчі покази вистави 23 та 24 березня. 
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