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Віковий ценз – 18+, обіцяні лайка і непристойні сцени… На передпрем’єрний показ вистави 
під назвою «Фейс_контроль» глядач ішов з опаскою. Але на щастя, найгірші сподівання не 
підтвердилися. У постановці за п’єсою сучасного німецького драматурга Маріуса фон 
Майєнбурга, представленій на сцені під дахом у Херсонському обласному академічному 
музично-драматичному театрі ім. М. Куліша, все було на межі пристойності. Замість 
анонсованої лайки звучало одне пікання, актори були одягнені, бо ж, як ми пам’ятаємо з 
деяких вистав, у гонитві за сучасними тенденціями зараз в театрі може бути й по-іншому… 

 

І все ж претензія на провокативність у виставі була, як того і вимагав сам сюжет. В основі 
«Фейс_контролю» – історія про вплив прогресивних віянь, появу нових людських норовів 
і втрату індивідуальності. Головний герой вистави – Летте – робить пластичну операцію і, 
з рештою, щастя це йому не приносить, бо поряд виявляється багато таких красенів, 
штучних ляльок, з однаковим фейсом. Поставив «Фейс_контроль» режисер-початківець – 



Євген Резніченко, який навчається на четвертому курсі Національного університету ім. І. 
Карпенка-Карого. 

-Ця вистава схожа на багатошаровий пиріг, у ньому кожен знайде щось своє. Якщо ж 
говорити про буквальність, то пластична хірургія – те, що оточує нас навкруги. Якщо ж 
копнути глибше – я робив виставу про втрату людиною самої себе. Адже ми стаємо однією 
сірою масою, закохуючись у стандарти, під які нас заганяють, – розповів Євген Резніченко. 

Герої вистави не випадково взуті в однакові кросівки і одягнені у костюми з прозорої 
плівки. Такий образ покликаний нагадати про тенденцію до ідентичності, а ще – про 
штучність сучасних поглядів, абсурдність певних стереотипів, під які себе здатна загнати 
людина. На сцені – мінімум декорацій. Режисер зробив ставку на інше – гру акторів. І не 
прогадав, «Фейс_контроль» – це суцільна експресія на межі фолу. Образи персонажів 
успішно втілили «кулішівці» – Павло Костенко, Тетяна Проворова, Костянтин Рогань та 
Андрій Клочко. Між іншим, у виставі акторам довелося грати одразу по декілька ролей, що 
виглядає, як мінімум незвично, як максимум – демонструє творчі можливості служителів 
Мельпомени. 

-Як на мене, ми дуже органічно влилися у цю виставу. Працювалося дуже цікаво і 
пізнавально, для мене це взагалі нові відкриття. Думаю, нам все вдалося, – розповів актор 
Павло Костенко. 

Повертаюсь до 18+ – у виставі зображені людські пороки –  схильність до алкоголю, 
паління, сексуальної залежності… Режисер впевнений – все це має право на життя на 
театральних підмостках, дивлячись в якій інтерпретації. 

-Було б дуже дивним з боку театру закривати на це очі й говорити, що цього нема. Ми не 
пропагандуємо це, а просто говоримо про нього через творчу призму, акцентуємо увагу на 
тому, що це згубні речі, – розповів Євген Резніченко. 

Вже повноцінна прем’єра вистави «Фейс_контроль» у театрі ім. М. Куліша відбудеться 14 
травня. Звісно, постановка розрахована на свого глядача і, скоріше за все, крім 
прихильників такої нестандартної подачі, матиме й противників. 
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