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Спойлер: у виставі використовується дві червоні кульки! 

Кожен з нас був в ситуації, коли ми несподівано були вимушені виконувати 

обов’язки або робити щось незвичне, що йде всупереч з нашими бажаннями 

або можливостями. Наприклад, ось фотограф, який вимушений написати 

огляд тому, що журналістка не змогла прийти на виставу, бо в неї померла 

бабуся, і спочатку ти й гадки не маєш, про що писати. 

Ось екстравагантна гей-пара (чи зовсім не гей, або зовсім не пара – хто 

знає?), яка розповідає веселі історії про смерть. Ось пересічний шкільний 

вчитель літератури, який приїхав до пансіонату, щоб трохи відпочити та 

скоїти самогубство. Ось диявол в образі досвідченої чарівної жіночки, яка 

зваблює шкільного вчителя, щоб той зіграв роль відомого режисера заради 

кохання чистої наївної аніматорки, яка мріє зіграти в кіно. 

Здавалося б, звичайний ситком про кохання та зітхання, але не все так 

просто, як здається. Все не може бути так просто, коли намішані такі 

інгредієнти, як гротеск, сучасні технології, алкоголізм, пошуки натхнення, 

інста-сторіс, смерть та відродження: якщо у першій сцені задіяна червона 

повітряна кулька, то у другій або третій вона обов’язково має неминуче 

загинути з гучним звуком, що нагадує постріл з пістолету, щоб несподівано 

відродитися в фіналі. 

У автора цих рядків залишилася ціла низка питань: чому вистава називається 

«Ящик Пандоры»? Хто саме з актрис був Пандорою? Може, “пандорами” 

став кожний з глядачів? Чи варто поводитися і одягатися згідно віку, коли 

тобі трошки за 40, а в душі ти все ще маленький хлопчик? І нарешті, will you 

still love me when I’m no longer young and beautiful?* Сходіть на виставу Театр 

"Новая сцена" від режисера Миколи Осіпова, якщо вас також цікавлять ці 

питання. 

Окремої уваги заслуговують костюми, створені маестро Костянтином 

Пономарьовим, особливо вбрання головної героїні з елементами арт-нуво, а 

також символічна червона стрічка, якою перепоясана сукня юної героїні. Над 

виставою працював художник Александр Абманов, а головні ролі зіграли 

Ольга Солонецкая, Сергей Дзялик, Аня Лупеко, Вероніка Галанцева, Влад 

Лисневський, Даниїл Спіцин. 

Щоб підбити підсумки, зауважу: одним з показників якості театральної 

постановки може слугувати концентрація уваги глядачів. Того вечора вони 

настільки зосереджено слідкували за тим, що відбувається на сцені, що деякі 
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озиралися та цикали навіть на майже нечутні клацання фотокамери вашого 

покірного слуги. А тих, хто запізнився та тихесенько намагався зайняти свої 

місця у залі, ледве не порвали очима на маленькі шматочки. 

P.S. Акторка Анна Лупеко, яка грала Алісу, пришліть, будь ласка, фоточку зі 

мною – під час другого акту я сидів у першому ряду поруч із запасним 

виходом. 

* Уривок із пісні Young and Beautiful співачки Lana Del Rey 
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