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Ляльки — справа не іграшкова
Закінчився 77-й театральний сезон 

у Запорізькому обласному театрі ля
льок. Лишився позаду ще один творчий 
рік. який для нашого театру, безпереч
но, можна вважати вдалим, щедрим і 
насиченим цікавими подіями, прем’є
рами. зустрічами, гастролями тощо.

Цей сезон відкрився прем’єрою ви
стави «Гензель і Гретель» за казкою 
братів Грімм у постановці молодого 
режисера нашого театру Марічки Вла- 
сової (художник Людмила Зінов’єва, 
композитор Андрій Бесєда). Вистава 
вийшла неординарною з чарівною 
музикою і захоплюючою дією. Наш 
театр мав честь представляти її на 
Всеукраїнському святі театрального 
мистецтва «Вересневі самоцвіти» у м. 
Кропивницькому. А у жовтні ми самі
приймали гостей Всеукраїнського 
фестивалю театрів ляльок «Лялькова 
веселка - 2016». який вкотре зібрав 
розмаїття лялькарських талантів на 
запорізькій землі, подарувавши нашим 
глядачам щасливу нагоду побачити ви
стави одразу багатьох театрів України. 
Фестиваль відкривався виставою на
шого театру «Маленький принц» за 
А. Екзюпері у постановці головного 
режисера О. Лубенця (художник- 
Л. Зінов’єва, музика -1. Гайденко). Ди
пломом фестивалю «За виконавську 
майстерність» була нагороджена мо

лода актриса Світлана Болтова за роль 
Маленького принца.

Значною подією для театру стали 
успішні гастролі у Черкасах та Кропив
ницькому. Черкащани побачили нову 
виставу «Колобок» за українською на
родною казкою (режисер-постановник* 
М. Власова, художник-Л. Зінов'єва, 
музика-А. Бесєда), а глядачі Кропив- 
ницького першими побачили прем’єру 
«Чарівні слова» В. Довлетова (режи-

Сцена з вистави «ГЕНЗЕЛЬ І ГРЕТЕЛЬ» 

сер-постановник О. Лубенець. худож
ник Л. Зінов’єва, музика І. Гайденко).

Цьогорічна участь у традиційному 
фестивалі-конкурсі на вищу театральну 
нагороду Придніпров'я «Січеславна 
2017» принесла актору нашого театру 
Ігорю Шестовському диплом перемож
ця у номінації «Краща чоловіча роль 
у ляльковій виставі» за ролі Короля, 
Ділка та Торговця у виставі «Малень
кий принц» А. Сент-Екзюпері (режи- 
сер-постановник та автор інсценізації 
О. Лубенець).

Хочеться відзначити, що більшість 
нашої трупи складають молоді, навіть 
юні і. безперечно, перспективні актори.

У цьому сезоні до театру прийшли 
працювати - Микола Котяшко. Артур 
Сухецький, Сергій Остапенко. А та
кож зовсім недавно колектив попов
нився випускниками Дніпровського 
театрально-художнього коледжу, які 
вже встигли полонити серця малень
ких глядачів. Це-Юлія Натрошвілі. 
Анастасія Кабаненко. Дмитро Без- 
сонов-творчо активні, працелюбні, 
вони сумлінно виконують настанови 
досвідчених колег, високопрофесій- 
них акторів-лялькарів, які працюють

Колектив театру

ТЕАТР ПЛЮС



затыгр
I ПЛЮС І #32. ЯК ЖИВЕМО, ПРО ЩО ДУМАЄМО

Без подій нема життя
77-й сезон Запорізького обласного театру ляльок відкрився виставою за 

казкою братів Гримм «Гензель і Гретель» у постановці Марічки Власової (ху
дожник Людмила Зінов’єва, композитор Андрій Бесєда). Ця постмодерніст- 
ська вистава з елементами скандинавської міфології була вирішена режисе
ром і художником у неоготичному стилі. Спектакль насичений режисерськими 
знахідками та акторськими вигадками. Динамічна дія під звуки чарівної музи
ки змінює одну картинку на іншу і захоплює глядача з першої ж миті. Беручі 
до уваги, якою неординарною вийшла вистава, було прийняте рішення від
рядити її до міста Кропивницький на 46-е Всеукраїнське свято театрального 
мистецтва «Вересневі самоцвіти», де брали участь і зарубіжні колективи. Торік 
фестиваль був присвячений 160-річчю корифея українського театру Миколи 
Садовського.

Н
ещодавно Марічка Власова поставила ще 
й «Віслючка» за п’єсою X. Паукш, (худож
ник Л. Зінов’єва, композитор А. Бесєда), 

яка радує маленьких глядачів у дитсадочках та 
школах міста.

Взагалі брати участь у будь-якому фестивалі — 
це не тільки спілкування, але й обмін досвідом! 
Так, вистава «Микита Кожум'яка» за О. Олесем 
(художник Л. Зінов’єва, композитор І.Гайденко) 
в інсценуванні та постановці головного режисера 
театру Олега Лубенця виявилася значущою, та 
відвідала чимало фестивалів. На Міжнародному
«ГЕНЗЕЛЬ ТА ГРЕТЕЛЬ»

«Золотому Телесику-2016» у Львові вона отри
мала не тільки схвальні відгуки від колег і гляда
ча, але й Диплом «За вагомий внесок у розви
ток мистецтва театру ляльок», а також Грамоту 
ЛМВ НСТДУ за високий професійний рівень.
А виконавець шести ролей у виставі «Микита 
Кожум'яка» Валерій Арсеній став переможцем 
на регіональному фестивалі «Січеславна-2016» 
в номінації «Краща чоловіча роль». Композитор 
вистави «Микита Кожум'яка» Ігор Гайденко отри
мав Диплом «За краще музичне оформлення» на 
щорічному фестивалі УНІМА «Прем'єри сезону».

До речі, Олега Лу
бенця навіть запросили 
поставити «Микиту Ко
жум'яку» у Херсонському 
академічному обласному 
театрі ляльок. Постанов
ка вийшла трішки іншою, 
ніж у Запоріжжі тому, що 
художник Ольга Войтке- 
вич-Шевченко запропо
нувала режисерові но
вий більш цікавий погляд 
на п'єсу, який втілився у 
більш розвиненій сцено
графії і яскравих ляльках. 
Казка про народного ге
роя та уславлення пере
моги українського народу 
над загарбниками з успі
хом відкрила 45-й теа
тральний сезон у Херсоні.

ТЕАТР ПЛЮС
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А от гостям та мешканцям За
поріжжя пощастило побачити «Микиту 
Кожум’яку» ще й на острові Хортиця, 
де відбувається щорічний Всеукраїнсь
кий козацький фестиваль «Покрови на 
Хортиці».

У жовтні наш театр сам приймав 
учасників четвертого Всеукраїнсько
го фестивалю бієнале театрів ляльок 
«Лялькова веселка». Це були колек
тиви з десяти міст: Кропивницького, 
Херсону, Львову, Житомира, Рівного, 
Черкас, Дніпра, Миколаєва, Києва, 
Вінниці та студенти Дніпровського об
ласного театрально-художнього колед
жу і Київського національного універ
ситету театру, кіно і телебачення ім. 
І. Карпенка-Карого.

Наша вистава «Маленький Принц» 
за твором Антуана де Сент-Екзюпері 
у інсценуванні та постановці головного 
режисера театру Олега Лубенця (ху
дожник Л. Зінов’єва, композитор І. Гай
денко) відкрила свято. Це був у пев
ному сенсі виклик режисера і акторів, 
які взялися за такий складний філо
софський твір. Спектакль вирішений 
режисером і художником у «чорному 
кабінеті», тому складається враження, 
що ляльки рухаються самі. Ці ляльки 
різних систем: горизонтальні планшет- 
но-тростинні, планшетні, тростинні, та 
тантамарески, і актору треба мати пев
ну майстерність, щоб керувати ними.
Прем'єра відбулася ще навесні, і прой
шла на єдиному подиху. Спектакль призначений 
для сімейного перегляду, чудова атмосферна му
зика та захоплююча дія тримає увагу як малень
ких глядачів, так і їх батьків.

У новому сезоні відбудеться ще одна подія: 
40-річний ювілей творчої діяльності святкує провід
ний майстер сцени, актриса Наталія Сапа, і для неї 
Марічка Власова ставить українську народну казку 
«Колобок» (художник Л. Зінов’єва, композитор А. 
Беседа), де Наталія зіграє усі жіночі образи, вклю
чаючи Колобка. Це експериментальна вистава, 
яка буде вирішена у стилі українського оберегу з 
солоного тіста. В ній буде багато народних пісень 
та музики у стилі фолк, за жанром це фолк-мюзикл.

«МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ»

До свого ювілею актриса отримала творчу сти
пендію від НСТДУ за багаторічну плідну працю та 
відданість своїй справі.

Театральну трупу очікує ще багато подій. Бо за 
театральним менеджментом, справжнім є той те
атр, де відбуваються події. Якщо їх немає, то це 
театр «мертвий».

Отже, наш театр завдяки директорові засл. 
прац. культ. Укр. Анатолію Колбу забезпече
ний усім необхідним для того, щоб бути живим, 
справжнім і потрібним глядачеві.

Яна КОЗАК

№ 32, 2017



Офіційно sich.zp.ua

ву
>У,
9)
)2
ВУ

ПРЕМ’ЄРА ВИСТАВИ «ВЕСЕЛИЙ УРОК»

і,

З
апорізький академічний обласний те
атр ляльок приготував нову постановку 
для наймолодшого глядача. Інтерак
тивна вистава за п'єсою О. Шило «Веселий 

урок» розповідає про вигаданого клоунами 
хлопчика на ім’я Створик, який не вміє ви
мовляти голосні звуки.

Веселі та кумедні клоуни Веселинка, 
Кумедника та Грайлинка навчають хлопчи
ка правильно вимовляти слова. Про таких 
веселих вчителів мріє, мабуть, кожен учень. 
Навчання проходить у незвичайній атмос
фері, супроводжується музикою, танцями, 
вправами та іграми. За задумом головного 
режисера театру Олега Лубенця, у виставі 
задіяні троє акторів: Анастасія Кабаненке, 
Ганна Овчаренко та Надія Лубенець.

Відомо, що лялькові театри - це, так би 
мовити, театри на колесах. І запорізькі 
лялькарі не сидять на місці. Актори майже 
кожного дня, за будь-яких погодних умов 
виступають у дитячих садочках та школах. 
Така робота потребує підбору відповідного 
репертуару.

Звичайно на головній сцені, яка знахо
диться за адресою вул. Гоголя, 60, створені 
найбільш сприятливі умови для показу 
дитячих вистав. Сцена академічного облас
ного театру ляльок оснащена проектором, 
сучасним звуковим та освітлювальним 
обладнанням. Всього цього бракує в умовах 
виїзних майданчиків. Творчий склад театру 

постійно працює над пошуком нових форм 
сценічного втілення художніх образів. У 
виставі «Веселий урок» у якості елементів 
декорації використані куби, які трансформу
ються у потяг, ракету, кораблик, відповідно 
до сюжету казки.

Над виготовленням ляльки хлопчика 
Створика, а також над ескізами костюмів 
для клоунів попрацювала художник театру 
Людмила Зінов’єва. Над виготовленням 
реквізиту та декорацій працювала команда 
художників-бутафорів під керівництвом 
завідуючої постановочної частини Ганни 
Чередніченко.

Вистава «Веселий урок» задумана як 
казка-гра. Разом з акторами маленькі глядачі 
подорожують країною голосних звуків та 
допомагають Створикові засвоїти складну 
для ляльки науку.

Перед початком вистави актори-анімато- 
ри театру проведуть розважальну програму 
для дітей.

Колектив Запорізького академічного 
обласного театру ляльок щиро сподівається, 
що нова вистава «Веселий урок» сподоба
ється маленьким відвідувачам, а також і їхнім 
батькам. Вистава розрахована на малюків 
від 2,5 років. Чекаємо на вас, наші наймолод
ші глядачі, 14 березня об 11 годині.

Завідуюча 
літературно-драматичною частиною 

театру Катерина КОЛБ

Запорізький державний 
медичний університет 

оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:
- доцентів кафедр: загальної гігієни та екології; патоло

гічної фізіології; патологічної анатомії і судової медицини; 
мовної підготовки; іноземних мов;

- старших викладачів кафедр: анатомії людини, опера
тивної хірургії та топографічної анатомії; іноземних мов (2).

Термін подання заяви - місяць з дня опублікування оголо- 
шення.

иадгмпатм чд АЛПАСОЮ:

sich.zp.ua


А. Галімон, заслужений діяч мистецтв України.

Тетяна НЕЩЕРЕТ,
заслужена артистка України

У ВСЬОМУ

ВИНЕН

ПІВЕНЬ...

В родині Галімонів, потомствених хліборобів, які з 
музами не зналися, народився хлопчина, якого нарекли 
Анатолієм. Село їхнє на Полтавщині, з прадавен коза
цьке, про що нагадують ще й тепер гостроверхі могили.

Якось на Новий рік у школі на сценічний поміст вий
шов семикласник Толик з красивим півнем у руках і 
розіграв невеличку мініатюру. Подробиці з часом стер
лися. Запам'яталося лише, що на його запитання півень 
закукурікав. На ранок юний «актор» прокинувся знаме
нитим!

Завдяки добрим людям хлопця було влаштовано уч
нем слюсаря на будівництві. Але мрія про театр бенте
жила його душу. І от — ролі у самодіяльності, виступи 
з мініатюрами, гастролі районного масштабу... А далі 
трапилось чудо: Анатолія зараховано до допоміжного 
складу Краснодарського театру. Згодом він переходить 
до лялькового театру. Та потягло його... назад на Ук
раїну.

І от Київ, республіканський театр ляльок. Та поду
мав — рано ховатися за ширмою. І поїхав у чудове ста
ровинне містечко Володимир-Волинський. Саме там 
базувався український пересувний театр. Перші солідні 
ролі: Панас у «Наймичці», Скворцов у «Шельменку- 
Денщику», Стась — у «Небезпечній зустрічі» І. Стадни- 
ка. Але творчий неспокій знову потяг його аж до Чер
нігова. Це був зліт молодого актора. А ролі! Василь у 
«Циганці Азі», Гриць — «У неділю рано зілля копала» і, 
нарешті, Трохим Пасічний в «Потомках запорожців», за 
роль якого молодий актор був відзначений премією на 
огляді кращих вистав.

Отже Анатолію 27 років, він актор першої категорії. 
Зроблено перші кроки й у режисурі, на що благословив 
його тодішній головреж театру П. Морозенко.

За азами знань — на лаву... бурсаків? Так, так, адже 
Київський театральний інститут імені І. Карпенка-Каро- 
го містився у Києво-Печерській Лаврі, де в повітрі витав 
дух бурсацьких витівок.

То що, усе спочатку?
Саме так. Етюди, тренаж, виснажливі лекції, сидіння 

у бібліотеках — необхідно було надолужувати прогая
не- І от, бігаючи наддніпрянськими кручами на уроках 
фізкультури, коли піт зрошував буйну чуприну, а очі
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вилазили з орбіт, він подумав: — а навіщо мені оці тан
талові муки?

...І ось двоє в аудиторії. Аудієнція. Першокурсник 
Галімон і керівник курсу, ректор інституту професор 
Іван Чабаненко.

— Не можу більше, Іване Івановичу. Молю вас, 
відпустіть назад у театр.

Запанувала довга пауза.
— Знаю, важко. Але зрозумійте: інститут дасть Вам 

школу, і зрештою, право займатися режисурою. Не 
робіть дурниць. Я вас не чув.

Режисерський дебют по закінченні інституту — «Ду
ель». Вінницький театр імені М. Садовського. Отабо
рився. Прижився.

І понеслося! Вистава за виставою: «Весілля в Ма
линівці», «Поступися місцем», «Трибунал», «У неділю 
рано зілля копала»...

Відчував себе тут самостійним митцем. Тодішній 
незмінний головний режисер Федір Верещагін не дик
тував, не втручався, не заважав, лише радив. І рекомен
дував його на стажування.

Полетіли стажистські будні. За два роки переглянуто 
понад сто вистав у Москві та Ленінграді.

Сцена з вистави «Карлсон повернувся» А. Ліндгрен.



Сцена з вистави «Ще раз про Червону шапочку» С. Єфремова, 
С. Когана.

ра отримав водночас догану за включення до репертуа
ру п'єси «В день весілля» В. Розова.

Спливло чотири роки.
І знову Запоріжжя. Найбільш сталий і плідний твор

чий період у долі митця. Перша його вистава тут — 
«Варшавська мелодія» Л. Зоріна.

Трапилося так, що Запорізький театр ляльок зали
шився без головного режисера, і управління культури, 
дізнавшись про лялькове минуле А. Галімона, запропо
нувало йому очолити колектив. Тут вже він затримався, 
і не жалкує. У лялькарів здійснив близько двадцяти 
вистав. Найкращі з них дуже полюбилися дітям.

— Не криюсь, важко було перебудовувати свій пси
хофізичний стан, адже театр ляльок специфічний, де 
все будується на символах, на гротеску, на іносказан
нях, на довір'ї до маленької душі.

За цей період у колись російськомовному театрі за
говорили ляльки українською мовою.

Подією в житті запорізьких лялькарів було турне до 
Австрії, де театр мав успіх, і замість десяти працював 
двадцять днів.

А минулого року заслужений діяч мистецтв Укра
їни А. Галімон став лауреатом обласної мистецької 
премії Фонду Культури імені І. С. Паторжинського.

Збагатився знанням вщерть.
Кому віддати набуток?
У Криворізькому театрі імені Т. Г. Шевченка поста

вив «Мою сім'ю» за п'єсою Едуардо де Філіппо. Неспо
діваний успіх, вітання, квіти.

Одне слово: стажування завершилося. Але пробле
ми почалися...

Погодився очолити театр у Кривому Розі. У день за
твердження в міністерстві на посаду головного режисе

АВТОРСЬКА ПІСЛЯМОВА

Як учасниця його вистав (Терпилиха у «Наталці Пол
тавці», Секлита Лимариха у «Дамських справ майстер», 
Палажка в «Мартині Борулі») засвідчую, що народивши 
режисера, український театр втратив талановитого ак
тора...


