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Майя Гарбузюк:

 Вистава виявляє бажання театру розвиватись і рухатись у напрямку світових музично-театральних трендів. 
Зокрема, йдеться про осучаснення оперної класики, наближення її до глядача, подолання дистанції між висо-
ким мистецтвом і пересічною публікою, прищеплення їй любові до світових оперних творів через руйнацію сте-
реотипу сприйняття оперного мистецтва як чогось далекого й незрозумілого. Для Дніпропетровського театру 
це помітний і похвальний крок. 
 Свіжість сценічному рішенню задає візуальний образ, створений сценографом Олегом Татариновим. Су-
часні солом’яні круглі величезні пелети, що їх бачимо на фермерських полях  у буденному житті, на оперній 
сцені несподівано отримали образне тлумачення, задаючи теплий, сонячний колорит. 
 Моменти осучаснення присутні і в костюмах: артисти хору у гумових чоботях, Неморіно – у кедах. У спек-
таклі домінує принцип хорошої еклектики, коли різностилевість створює невимушену атмосферу театральної 
гри, забави, радості, відсутності обмежень, польоту фантазії.
 Прикметно, що, попри незвичні виконавські завдання, поставлені режисером (Жанна Чепела), солісти й 
хор прийняли заявлені постановниками умови гри і виявили здатність створювати яскраві сценічні образи у 
такому некласичному форматі. Деякі з них – як-от Дулькамара – виявляють помітну «масочну» дель-артівську 
генезу.
 Артистизм солістів, ансамблевість, у цілому якісний вокал, дієвість забезпечують достатньо гармонійне сце-
нічне видовище (хормейстер-постановник – Валентин Пучков-Сорочинський). Заслуговує на увагу досягнута 
легкість хору у пересуванні сценою, у пластиці, реакціях на події тощо. При цьому відчутна внутрішня вокальна 
та сценічна дисципліна всього виконавського колективу.
 Водночас, звісно, шлях до сучасного опрацювання оперної класики – тривалий, він передбачає, без сумніву, 
більшу творчу свободу, незалежність від смаків середньостатистичного глядача. Вистава створена «обережно», 
в ній помітна невпевненість і нерішучість йти далі, ризикувати, випробовувати публіку, що вже саме по собі 
занижує творчу планку й усереднює мистецький результат.
 Сьогоденні можливості оперного мистецтва надзвичайні, тому театрові варто розвивати себе у цьому на-
прямку сміливіше. На нашу думку, важлива для самого колективу та його глядачів, ця робота не може бути 
внесена до найкращих вистав всеукраїнського фестивалю.

Алла Підлужна:

 Вистава вразила сучасним поглядом на мистецтво опери. Це було справжнє торжество музики, вокалу, хо-
реографії, сценографії.
 Саме сценографія задає тон усій постановці. Образ її навмисно гіпертрофований, кавалків соломи багато, 
вони в різних куточках сцени. Можливо, було б достатньо лише кількох для визначення місця дії, але такий хід, 
вочевидь, не випадковий, – подібний візуальний образ підтримує атмосферу умовності й переконливо пред-
ставляє жанр комічної опери.
 У виставі є дві важливі теми, на яких зосереджується режисер-постановник. Це тема шарлатанства й обма-
ну, що втілена в образі Дулькамари, вона тягнеться з минулих часів і виявляється актуальною сьогодні. Надзви-
чайно виразна й емоційна сцена, коли Дулькамара, який має подібність до Елвіса Преслі, роздає свої псевдоліки. 
Вибудовується красномовна хореографічна композиція. Балет і жіночий хор «кружляють» навколо Дулькама-
ри, утворюється такий собі стилізований вир брехні. Жінки – у ситцевих сукнях, і цей різнокольоровий хоро-
вод підсилює візуальне враження.
 Друга тема – протистояння кохання і війни. Неморіно вимушений стати солдатом, під загрозою його 
почуття. Виникає метафора – війна здатна вбити усе прекрасне. Найстрашніше, що привид війни завжди 
присутній у житті людства. Ця асоціація виразно працює, коли режисер робить прохід вояків на задньому 
плані сцені, на тлі синього неба. Вояки десь далеко, та вони йдуть сюди… Ця мізансцена красива й водночас 
зловісна. Неморіно (Тимур Парулава) – вельми органічний і переконливий, коли вдає з себе майбутнього 
вояка. Він смішно вправляється з рушницею, не знає як до ладу повісити її на плече, вона майже тягнеться 
за ним підлогою… У цьому – мотив протесту проти того, щоб чоловіки воювали, йшли на війну від коханих. 
Особливо щемно звучить він у сьогоднішній Україні. Режисер акцентує на цьому моменті, розвиваючи його 
візуально й емоційно, знаходячи співзвучність у музичному матеріалі. Виокремити такий мотив, що відлу-
нює темам сьогоднішнього дня у класичній опері – заслуга режисера-постановника (Жанна Чепела).
 Відчуттю сучасності сприяє стрій сценічних костюмів. Актриси одягнені у сучасні сукні, взуті у гумові чо-
бітки, Неморіно красується у модних червоних кедах. Таке вбрання задає інший ритм існування на сцені, поз-
бавляє героїв класичної архаїки. Завдання надати загальному звучанню опери присмаку сучасності скеровує 
манеру виконання партії Тимуром Парулавою. Усесвітньо відомі арії інтонуються свіжо, динамічно, яскраво, 
підтримані бездоганним звучанням оркестру (диригент Назар Яцків).
 Оперою «Любовний напій» Дніпровський театр демонструє, що відчуває актуальність художніх тем сього-
дення, здатен на сценічну оригінальність, що він – у тренді сучасного оперного мистецтва.

Дніпропетровський академічний театр опери та балету.
Вистава «Любовний напій»
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Анна Ставиченко:

 «L’elisir d’amore» Доніцетті входить до переліку найвиконуваніших творів світового оперного репертуару, 
тож звернення до цього твору є важливим фактором формування базової афіші оперного театру. Окрім того, 
«Любовний напій» – яскравий приклад стилю бельканто, що для українського оперного простору залишається 
темою, повноцінне відкриття якої усе ще є справою майбутнього. Тому прем’єра Дніпропетровського театру 
опери та балету своєчасна в межах його репертуарної політики.
 Сам спектакль і рівень виконання не відкрили нової сторінки в історії театру. Втім проблеми цієї вистави не 
є чимось особливим і, скорше, відображають загальний стан оперного театру й передусім оперної режисури в 
Україні: відірваність від світових процесів, нерозуміння нових завдань, які стоять перед режисером музичного 
театру в наш час, неволодіння сучасними засобами образності й технічним інструментарієм, тотальна прив’яз-
ка до початкового тексту, що перетворює роботу режисера на «ілюстрування» лібрето і відкидає можливість 
втілення оригінальної режисерської концепції.
 «Бюджетні» декорації та костюми ще більше поглиблюють відчуття застарілості того, що відбувається на 
сцені (тут варто нагадати, що з усіх українських оперних театрів лише Дніпровський не має національного 
статусу і відповідного бюджету, тому він вочевидь дійсно працює у найекстремальніших фінансових умовах). 
Як результат – глядач бачить продукт, котрий навряд чи може зацікавити нову аудиторію: йому бракує стилю, 
сильної ідеї, здатної захопити й запам’ятатися.
 Музична складова також відсилає до типового набору недоліків, розповсюджених в українських оперних 
театрах: незнання співаками ключових для музики іноземних мов і, відповідно, погана італійська вимова, дуже 
приблизна орієнтація у тому, чим є бельканто та як його треба відтворювати, інтонаційні й технічні неточності 
(останні два пункти стосуються також оркестру).
 Із плюсів спектаклю – динамічність, співзвучна самій музиці Доніцетті, та хороша акторська гра більшості 
провідних вокалістів. Попри все, режисерці Жанні Чепелі та виконавцям вдалося витримати загальний коме-
дійний тон «Любовного напою».
 Дніпровський «Любовний напій» не є проривом ані для театру, чия амбіційна команда має рухатися у на-
прямку освоєння нових тенденцій оперної режисури та підвищення рівня виконання, ані для українського 
оперного середовища у цілому, оскільки віддзеркалює усі його найболючіші проблеми. Тому цей спектакль не 
може входити до найкращих вистав України.


