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Х ерсонський обласний академічний музично-драматичний театр ім.
Миколи Куліша – це культурний хаб, у якому вирує культурне життя
не тільки міста та області, а й всієї України. Адже театр відкритий до

цікавих творчих ідей, які часто народжуються під час Міжнародного
театрального фестивалю “Мельпомена Таврії”, а інколи й просто у членів
колективу. Театральному туристові, щоб сформувати свою думку про театр,
слід побачити мінімум 10 вистав, які я виділила з поміж інших.

“Баба Пріся, або на початку і наприкінці
часів”
Прем’єра 2017 року, режисер-постановник Павло Ар’є. Ця вистава унікальна
тим, що лише в Херсонському театрі її поставив сам автор – драматург Павло
Ар’є.

Вистава про життя родини у зоні відчуження – Чорнобилі, та проблеми з
якими вони стикаються. Бабу Прісю грає народна артистка України Олена
Галл-Савальська, яку нещодавно ви могли бачити у фільмі “Віддана”
(продавчиня линів), також Олена Ігорівна зіграла голову села в
дванадцятисерійці – “Спіймати Кайдаша”.
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Вистава “Баба Пріся” є в багатьох театрах країни, проте в Херсоні вона
найсильніша. Важливим аспектом цього є не лише режисура самого автора,
а й надзвичайна органічність головної героїні. Сама артистка зазначає, що це
одна з її найулюбленіших ролей.

На початку осені 2017-го вистава побувала на гастролях у Кропивницькому,
взявши участь у фестивалі “Кропивницький – 2017”, та на гастролях у
Португалії у 2018-му.

“Каліка з острова Інішмаан”
Прем’єра 2016 року, режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв
України Сергій Павлюк, краща вистава театру 2017 року.

Цей спектакль за п’єсою найвідомішого драматурга XXI століття Мартіна
Макдонаха – унікальна подія для театру. Оскільки саме для цієї роботи театр
запросив на головну роль каліки Біллі – людину з інвалідністю Віталія
Пронька, який після виконаної ролі став актором театру. Віталій завжди
мріяв працювати в театрі, а історія його життя тісно переплітається із
сюжетом вистави. Цю виставу позитивно оцінюють театральні критики.
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“Лавина”
Прем’єра 2018 року, режисер-постановник – Лінас Зайкаускас.

Цю виставу варто побачити хоча б тому, що турецьку п’єсу Тунджера
Джюдженоглу поставив литовський режисер українською мовою (хоча він
мови майже не розуміє). Однак, Лінас настільки майстерно володіє
режисерським інструментом та глибоко занурений у матеріал, що йому не
обов’язково було знати українську мову, щоб зрежисерувати виставу.

Історія про життя однієї родини, ієрархію та боротьбу між поколіннями.
Вистава сучасна, а проблеми подолання страху диктатури не втрачають своєї
актуальності й сьогодні. Драматурга Тунджера Джюдженоглу вже немає,
однак, до Херсону він приїздив і залишився задоволений виставою. Тепер
керівництво театру мріє повезти її на гастролі в Туреччину, адже там є багато
своїх інтерпретацій цієї історії.

Херсонська “Лавина” – тихий крик про гучні проблеми – буде цікава тим,
кому важливі такі поняття, як естетика й стиль.

“Незнайомка”
Ця драма-балет з’явилася в репертуарі Херсонського театру близько року
тому – 1 червня 2019-го, але вже встигла завоювати любов глядачів.
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Історію за новелою Стефана Цвейга “Лист незнайомки”, у тісній співпраці
втілили: режисерка Катерина Слажнєва та балетмейстерка й головна героїня
вистави – Ольга Саніна. Вистава взяла участь у театральному фестивалі “Мім-
сесія”, що відбувався восени в Кривому Розі. Вистава є дебютною для Ольги
Саніної. Пластична, вишукана, елегантна – так її характеризують глядачі.

“Фейс_контроль”
Прем’єра за п’єсою Маріуса фон Майєнбурга “Потвора” відбулася навесні
2019-го року. Це була друга постановка молодого режисера Євгенія
Резніченка. Завдяки цій роботі він отримав премію “Успіх” за оригінальне
рішення. Ця вистава – епатожно-іронічне реаліті, яке зачіпає важливі теми,
ставить незручні запитання, порушує проблеми мейнстріму й унікальності,
любові та розбещеності, поліаморності та гомосексуалізму. Тут усе прозоро,
навіть костюми. Якщо ви полюбляєте експериментальний театр, і завжди
хочете розширювати горизонти свого світосприйняття, обов’язково
рекомендую до перегляду.

“Юда”
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Прем’єра 2017-го року, режисер – заслужений діяч мистецтв України Сергій
Павлюк.

Ця вистава не тільки для тих, хто цінує, любить і поважає українську класику,
а й для тих, хто обожнює бачити її нові інтерпретації. Моновистава “Юда” за
драматичною поемою Лесі Українки “На полі крові” в репертуарі
Херсонського театру вже три роки. Однак, цікавих історій на її рахунку
чимало. Насамперед вистава унікальна тим, що для втілення ролі актор
спеціально вчився працювати на гончарному колі. Якось театр вирішив
повезти виставу на гастролі у Португалію, а головний герой – актор,
заслужений артист України Сергій Михайловський, який ще й очолює
футбольну команду театру травмував ногу. Однак, на гастролі виставу
повезли, а Сергій працював із загіпсованою ногою. Вистава глибока й
філософська.

“Легенда про Дракона”
Унікальність цієї вистави полягає не тільки в тому, що це стовідсотковий
продукт театру, адже автор ідеї та п’єси – режисер театру Сергій Новачук, а
режисерка вистави – заслужена діячка мистецтв України Ірина Корольова.
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Ця вистава насичена 3D-технологіями, використанням сучасної
відеопроєкції, яка дуже подобається дітям. Херсонська “Легенда про
Дракона” переносить глядачів у добу Русі й знайомить їх із українськими та
казковими героями. Сучасним дітям – сучасна казка. Попри історичне місце
дії, яке, як і належить казці – швидко змінюється, діти мають змогу
“відриватись” по-дорослому на дискотеці перед виставою та співати
улюблені хіти з героями вистави.

Автор ідеї Сергій Новачук отримав премію “Успіх” у номінації “Кращий
сценарій”.

“Лісова пісня”
Саме цією прем’єрою у 2017 році відкрили ще одну сцену театру – сцену в лісі
просто неба. П’єсу Лесі Українки, режисер Сергій Павлюк поставив для
дорослих, адже дійство пронизано відвертими сценами та цікавими
алюзіями. Нічний ліс радо приймає гостей і завжди підіграє акторам.
Унікальність вистави передбачає й те, що йде вона тільки в теплу пору, тому
влітку обов’язкова до перегляду, як місцевим мешканцям, так і театральним
туристам.

Для того, щоб дістатися сцени в лісі, від Херсонського театру організовано
трансфер, який відвозить глядачів до Олешок та забирає їх після вистави.

“Осінній рок-н-рол”
Ця вистава для людей “осіннього” віку. Прем’єра її відбулася восени
минулого року на малій сцені театру й дуже полюбилася глядачам. Автор
п’єси Міхаїл Хейфец, режисерка – заслужена артистка України Тетяна
Аркушенко.
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Імпровізація в стилі ретро – так автори вистави визначили її жанр. Для
втілення історії про любов двох самотніх людей залучили Херсонський
державний університет та його викладача, заслуженого працівника культури
України, декана факультету культури й мистецтв Миколу Левченка, який у
парі із заслуженою артисткою України Олександрою Тарновською показують
приклад студентам вузу – як треба грати, а всім кому “за” демонструють, що
кохання не має віку.

Цю виставу варто дивитись за келихом вина чи чашкою кави, яку з радістю
приготують для вас працівники театру-кафе.

“Ілюзія”
Прем’єра відбулася на початку 2020 року в співпраці з Міжнародною
антинаркотичною асоціацією. Автор ідеї – генеральний директор – художній
керівник Олександр Книга, автор історії і її головний герой – Андрій
Скутельник, режисер вистави – Сергій Павлюк.

Це документальна вистава у якій герой – наркозалежний, розповідає про
своє життя. Вистава варта того, щоб приділити їй годину свого часу, адже ті
актуальні проблеми, які вона порушує, необхідно вирішувати суспільству
вже сьогодні. Вистава була показана на 13-му антинаркотичному таборі в
Пущі-Водиці, її демонструють школярам херсонщини та планують повозити

https://uain.press/_uploads/2020/04/91279538_2512690562289002_6526232896812875776_n.jpg
https://uain.press/blogs/ne-vsi-lyudy-narkomany-ale-vsi-narkomany-lyudy-andrij-skutelnyk-1149902
https://uain.press/_uploads/2020/04/91482360_1277764539088751_6496158371870146560_n.jpg


29.07.2020 Топ-10 вистав Херсонського театру | Український інтерес

https://uain.press/blogs/top-10-vystav-hersonskogo-teatru-1209817 8/9

на театральні фестивалі країни. Після вистави традиційно відбувається
обговорення.
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