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Криворізький академічний міський театр
музично-пластичних мистецтв «Академія руху».
Вистава «Спокушені спрагою»
Ганна Веселовська:

 Криворізький театр «Академія руху» – добре знаний в Україні колектив і, фактично, на сьогодні єдиний дер-
жавний, де цілеспрямовано займаються пластичною драмою. Видається, що цей жанр опанований колективом 
уповні, а тому його художній керівник Олександр Бєльський вирішив розширити палітру творчих пошуків. 
Якщо раніше для своїх пластичних екзерсисів як драматургічне підґрунтя він використовував тексти знаних 
авторів (Микола Гоголь, Генрік Ібсен, Ернест Хемінгвей), то в основі його останньої роботи лежить цілком ори-
гінальний власний сценарій. Ця одноактна вистава має підназву «роздуми в дев’ятнадцяти картинах», і її жанр 
визначено як трагіфарс.
 Згідно з авторським розшифруванням змісту вистави, йдеться про «ємке вираження відчуття епохи на зла-
мах історії колись могутньої країни. Через одні й ті самі персони герої трагіфарсу представляють кілька поко-
лінь теперішнього і минулого часу, звернення до якого є єдиним мостом, по якому можна пройти в майбутнє, 
переосмисливши пережите і морально перетворивши себе».
 Чи своєчасно сьогодні осмислювати, що сталося з колишнім СРСР, із його мешканцями після розпаду на 
окремі держави, особливо з тими, які не сприйняли такого ходу історії? Безперечно так. Це болючі питання для 
покоління, до якого належить сам Олександр Бєльский, котре «щось будувало, будувало і, нарешті, збудувало», 
а воно все вмить розвалилося. І можна тільки привітати митця, який наважився беззастережно розібратися з 
ілюзіями власного минулого, побачити свою прикру засліпленість і облудливу захопленість райдужними іде-
ями. Водночас автор безумовно ностальгує за тим часом, коли був молодим і одержимим творчістю. А тому, 
виходячи зі змісту спектаклю, здається, що він почасти ідеалізує минуле і не бачить успішного майбутнього.
 Справді, давно настав час зрозуміти те, як прямувати у майбутнє, несучи на плечах вантаж радянської епохи. 
Але Олександр Бєльський на це питання однозначної відповіді не дає, лише запевняє, що це дуже важко.
 Оригінальність режисерського задуму артикульовано в символічних  назвах  картин: «Промінь світла – 
коло перше; Пробудження бажань; Вихід – коло друге; Газетне лушпиння; Спокушені спрагою; Попіл; Відчай та 
любов; Насилля; Назад у революційне минуле; Засліплені; Розбурхане гніздо; Зрада; Повержені; Прапор; Вря-
туйте наші душі!; Ми – нові!; Остання реліквія; Оглушені; Крапля надії – коло третє». Із цих назв видно, через 
які емоційні стани пропускається досвід минулого і які акценти розставлені на цій стрічці спогадів.
 Реалізується задум також у цілком символічний спосіб. Дев’ятнадцять  експресивних пластичних сцен пере-
дають емоційне сприйняття і відчуття героїв у різних історичних і психологічних ситуаціях. Не має підстав гово-
рити про новаторство пластичних форм, радше йдеться про нову комбінацію добре відпрацьованих прийомів.
 Приміщення, у якому відбуваються вистави «Академії руху» у місті Кривому Розі, оснащене найсучас-
нішими технічними засобами, яким могли б позаздрити чимало театрів України. Можливість масштабної 
багатопланової відеопроекції, якісного звуку, спеціальне покриття планшета сцени – все це практично 
ідеальні технічні умови для цілісного дійства. І Олександр Бєльський повною мірою скористався ними, 
підсиливши буквально кожну сцену світловими або відеоефектами.
 Він виступив одночасно режисером-постановником, сценографом і художником зі світла, тому «Спокушені 
спрагою» мають ознаки комплексного видовища, яке віддзеркалює естетичні уподобання, смаки автора і навіть 
портретує його. У когось експресивні, доволі прямолінійні за меседжем картини можуть викликати недовіру, 
але заперечувати їхню цілісність не можна. Скульптурність та експресія поз і рухів у цій виставі підкреслюють-
ся світлом, а кульмінаційні моменти акцентуються музикою.
 Колектив виконавців вистави «Спокушені спрагою» – це чотири актори, які працюють разом уже не пер-
ший рік. Направду вони є справжнім ансамблем, який базується не на подібності, а на відмінностях артис-
тизму учасників. Різні фізичні дані, рівні характерності, темпераменту виконавців створюють щось на кшталт 
багатоликого портрета покоління, який представляють соціальні типажі. Виконавці майже ідеально оволоділи 
партіями, що базуються не лише на складному пластичному рисунку, а й особливій у кожному випадку манері 
акторської гри.
 На превеликий жаль, останніми роками пластична драма в Україні має все менше прихильників і втрачає 
фахівців. Це можна пояснити тим, що більшою популярністю став користуватися фізичний театр. А з іншого 
боку, школа пластичної драми в Кривому Розі, створена Олександром Бєльським, існує надто герметично. Цей 
колектив явно не поспішає вносити зміни в свою естетику, а їх вимагає час.
 Вистава «Спокушені спрагою» – високопрофесійна мистецька робота. Їй притаманне все, що повинен мати 
хороший спектакль: комплексне використання сценічних прийомів, композиційна стрункість, ансамбль чудо-
вих виконавців. Єдине чого бракує, на мою думку, – естетичних  орієнтирів ХХІ, а не ХХ століття. Попри це, 
вважаю за необхідне включити її до шорт-листа фестивалю-премії «ГРА».

Майя Гарбузюк:

 Театр цей належить до таких, які ведуть глядача за собою, не бояться бути незрозумілими у своїй мові та 
пошуках. Запропоновані виставою теми і спосіб художнього осмислення їх ставлять перед глядачами завдання, 
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подібні до розуміння мови абстрактного живопису, читання інтелектуальної літератури, сприйняття автор-
ського кіна. Саме такою, зокрема, є вистава «Спокушені спрагою».
 У цій роботі її творець – автор Олександр Бєльський оповів про глибоко особисті історичні травми, пов’яза-
ні з глобальними подіями ХХ–ХХІ століть. У багатьох сенсах вистава – і автобіографічна, і підсумкова. Водночас 
режисерові-постановнику вдалося вийти до позачасових тем стосунків людини й Часу, людини й Історії, люди-
ни й Соціуму. Вистава – безсюжетна, збудована на асоціаціях, тут діють закони театру абсурду із розірваними 
причинно-наслідковими зв’язками й зруйнованою гармонією світу.
 Можливо, жанр трагіфарс, вказаний у програмці, не найточніший, оскільки вистава ближча до драми, яка 
фокусується на повторюваних за різних історичних відтинків долях звичайних людей, крізь яких проходить 
Історія. І головний герой цієї драми – людський біль. На питання, яких тут виникає багато, відповідей немає, і в 
цьому – її чесність. Виставу зосереджено на експресії болю, який живе сьогодні у кожному з нас, навіть у дітях, 
і який нас сьогодні об’єднує більше, аніж гасла й плакати. Тому, мабуть, так принишкло дивляться спектакль і 
дорослі глядачі, і підлітки, і діти.
 Хоча вистава складна, напружена, сповнена драматизму, але вона несе терапевтичний ефект, тому що теа-
тральною мовою проговорює наші колективні й особисті травми, у свій спосіб лікує їх. Вона допомагає прийня-
ти біль, усвідомити його, полюбити людину з її слабкостями та недосконалостями.
 У постановці немає чітко визначених ролей – тобто їх набагато більше, ніж акторів, і ця «багаторолевість» 
створює свободу, надперсонажність, додатковий простір для гри й майстерних акторських перевтілень. Чотири 
основних типи – драматичний герой, лірична героїня, спокусник, старий – з’являються у різних проявах, але 
при цьому в основі своїй залишаються незмінними.
 Актори працюють в ідеально збалансованому ансамблі й водночас грають кожен свою, глибоко індивідуальну 
історію. Прекрасно вибудувана і розгорнута поліфонія стосунків персонажів, де при історії двох є завжди історія 
третього поруч. Це дає об’єм, стереоскопію погляду на життя. Особливо тремтливим і зворушливим є Старий у 
виконанні Павла Михайлюка, хоча роботи усіх виконавців високопрофесіональні та максимально виразні.
 Уся біда героїв цього сценічного твору у тому, що вони – прохачі.  Вербальний лейтмотив вистави – слово 
«Дайте!» Поки людина просить, доти вона буде нещасною. І це звучить у виставі не звинуваченням, а питанням: 
як довго ще проситимемо? Дуже промовисто організовано простір руху акторів: одним із пластичних лейт-
мотивів є простягнуті у відчаї до неба руки персонажів, що підкреслюють тему підпорядкування, підкорення 
людини фатумом, історією, можливо, Богом?
 Вистава вибудувана струнко у композиційному сенсі, абсолютно органічними й творчо обґрунтованими є 
добір музики, аскетичне вирішення костюмів і простору сцени.
 У «Спокушених спрагою» дуже важливим є образ води, точніше, її відсутності. Дуже влучний образ солдат-
ського казанка. У першій появі в руках персонажа його сприймаєш як таку собі цитату з відомої сцени фільму 
«Человек с ружьем». І водночас у цьому предметі автором вистави втілено надзвичайно місткий образ нашого 
воєнного сьогодення. Людина з військовим казанком у пошуках живильної води – чим не знак нашого часу?
 Вистава безсумнівно має входити до найкращих в Україні, оскільки виявляє унікальні можливості мови те-
атру пластичного жанру у роботі зі складними, філософськи екзистенційними і водночас гостро актуальними 
темами й проблемами.

Алла Підлужна:

 Вистава вчергове доводить, що у жанрі візуального, пластичного сценічного мистецтва Театр «Академія 
руху» – лідер. За творчістю режисера Олександра Бєльського цікаво спостерігати, тому що потік його пластич-
ного мислення здатний вибудовувати нові естетичні світи, народжувати масив виразних метафор, заставляти 
глядачів розгадувати візуальні естетичні ребуси. Кожен його спектакль – мікрокосм набутого життєвого й мис-
тецького досвіду. «Спокушені спрагою» – філософська рефлексія на події, що переживав наш народ протягом 
кількох десятиліть, важливих і переламних для старої країни, що розпалася, і нової, яка виникла.
 Назва вистави – уже сама по собі потужна метафора. Спрага пізнання. Чому живемо так? що змінилось? як 
жити далі? І недарма у повністю пластичній виставі звучить слово, одне – «Дайте!», але на різний лад, у різних 
регістрах, з різним настроєм і ставленням, вимогою і відчаєм!
 Образ сценографії лаконічний, але виразно символічний. Задник сцени являє собою цегляну стіну. Кілька 
підтекстів виникає при погляді на неї: відгороджені від світу, «залізна» завіса, замуровані у своєму незнанні, 
намагання зруйнувати цей мур.
 Режисер «розкладає» свою ідею на чотирьох виконавців. Чотири образи – іпостасі людських характерів, 
різних і типових. Стан безвиході, у якому вони опинились, – як вони вестимуть себе? Героїв можна сприймати 
й образом однієї людини, ув’язненої у чотирьох станах людського духу. Поле фантазії народжує інші історії, і це 
надає об’єму, простору думці, посилює розуміння.
 Чотири персонажі проходять етапи впізнаваних подій нашої колишньої історії. Революції, війни, крах ідеа-
лів, нав’язувана ідеологія, страх, репресії, диктатура влади. Пластиці акторів допомагають візуальні знаки часу 
– червоний прапор, який своїм майорінням наче стирає індивідуальність і волю людини, купи газет, новини з 
яких паралізують і засмічують мізки, невидиме скло, що перешкоджає свободі, хвороби і вади цивілізації.
 Пластичний малюнок кожного персонажа прокреслений чітко й докладно. Рухи вигадливі, динамічні, ско-
реговані на різні стани. Звідси – ламана пластика, емоційне забарвлення, візуальна палітра переживань, зрозу-
мілість образів. Актори демонструють високий рівень культури жанру, пластичної підготовки, коли рух знахо-
диться на рівні слова.
 У виставах театру музика – це повноправна складова дії, вона рухає її, ілюструє, коментує, направляє. До 
музичного звукоряду виразно додано мелодію реальних звуків – краплі води виступають тут образом надії. 
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Вони перетворюються на лід, він розтане і вдовольнить спрагу. Отака красномовна метафора перемоги споку-
шених спрагою людей, які хочуть знайти себе, істину, співвіднести себе з історією країни, відчути причетними 
до творення історії, позбутися вад минулого і віднайти гармонію світу.
 Промінь світла розриває темряву спраги – фізичної, духовної. У рятівних колах світла, що мізансценічно 
організують простір сцени, формуються острівці надії, де можна переосмислювати історію і перетворювати 
себе, аби все ж таки залишатись людьми.
 Вистава діє на глядачів вельми емоційно. З кількох новел народжується єдине дійство, пов’язане спільною 
темою, сенсом, ідеєю. Події народжують у глядачів думки, бажання розгадувати пластичні ребуси постановника. 
Така духовна робота сприяє естетичному зростанню, моральному вихованню, процесу художнього занурення у 
простір натхненних мистецьких пошуків. Пластична вистава, окрім усього, має прекрасну можливість бути зро-
зумілою для будь-якого глядача, адже актори тут промовляють не словами, а рухами серця і тіла. А майстер цього 
жанру Олександр Бєльський уміє зробити з пластичної вистави по-справжньому промовистий шедевр.


