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АРХІВ :: Парк культури
Події
Львів
Спорт
І наостанку

Прем’єра

15.12.2003

Два стільці, на яких важко всидіти

06.02 21:56

Папа Римський
показався у вікні
лікарні

Фото Андрія ГРИГОРАША
Оксана КЕРИК
06.02 20:43

Як ви оцінюєте
перші кроки
Президента
Ющенка?
Схвалюю їх
Про це ще
зарано говорити
Перші кроки
завжди непевні
Крок вперед –
два назад
Мені все одно

Ще до своєї прем’єри вистава “Стільці” за
однойменним твором відомого французького
драматурга, представника так званого “театру
абсурду” Ежена Йонеско опинилася в епіцентрі
скандалу.

Переклад цього твору з мови оригіналу
здійснила режисер Марія Верес. Вона ж
почала репетиції п’єси із заслуженими
артистами України Любов’ю Кагановою та
Янушем Юхницьким. Та через деякий час
актори відмовилися продовжувати цю
творчу співпрацю, “переметнувшись” до
молодого московського режисера Євгена
Лавренчука. Він є учнем відомого метра
театру Романа Віктюка, закінчив його
режисерську майстерню при “ГІТІСі”.

Курсанти
отримали
гуртожиток

06.02 20:43

Нове управління
старий штат

06.02 20:18

За шлюбну зраду
– 10 років
ув’язнення

06.02 20:18

Білий дім шукає
кухаря

06.02 20:17
лютий 2005
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- З юридичної точки зору ми цілком праві, - прокоментував ситуацію
кореспондентові “ВЗ” Євген Лавренчук. А що стосується людських
взаємин, то коли я дізнався, що до мене над цією виставою працював
інший режисер, зателефонував до пані Марії і запропонував, щоб ми і далі
якось будували наші творчі відносини. Вона відмовилась від такої
пропозиції і відповіла, що зробить усе, аби ця вистава взагалі не з’явилась
на світ. Я не запозичив у Марії Верес жодного режисерського ноу-хау, бо
не бачив її постановки “Стільців”. А те, що актори захотіли продовжувати
роботу зі мною, – їх особистий вибір.
“Стільці” – оповідь про самотнє літнє подружжя, єдина втіха якого –
детальне згадування молодих літ, туга за втраченими можливостями.
Сімдесят п’ять років вони перебувають у шлюбі. Сивий змучений чоловік,
таланту якого так ніхто і не помітив, окрім його дружини. І вона – невтомна,
метушлива, трішки екзальтована… Щодня захоплюється його здібностями
і повторює одне й те ж: “Ти міг би стати керівником, директором, мій
рідненький. Якби ти краще умів пристосовуватися, ти був би найбільшим
начальником…”. У виставі дуже тонко переплітаються комедія і трагедія.
Це відчуття стократно підсилюють комедійні убори акторів, в які вони
перевдягаються у ході п’єси, їхня гіперболізована люб’язність до уявних
гостей у домі… У “Стільцях” немає чіткого сюжету, лише діалоги, через які
глядачеві привідкривається людська трагедія невизнання, сірості та
буденності життя.
На генеральній репетиції вистави свого учня побував Роман Віктюк. За
словами Євгена Лавренчука, він сказав, що у Львові такого ще не було і
“Стільці” - перший крок до “справжнього”, а не “побутового” театру.

Рік до дембеля

06.02 20:17

Ватиканський гість
– шеф Інтернету...

06.02 20:16

Президент – на
батьківщині

06.02 20:15

Пошуки моряків
припинили

Цей молодий режисер рік тому самотужки заснував Польський театр у
Москві. “Стільці” – його перша робота у Львові. Незважаючи на це,
Лавренчук уже має запрошення показати цю виставу у столицях України та
Литви. А на початку наступного року режисер запросить львів’ян на нову
прем’єру. Він готує масштабний молодіжний проект “Дракон” за п’єсою
Євгенія Шварца.
На фото: Заслужені артисти України Любов Каганова і Януш Юхницький.
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