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Цього року увазі публіки були представ-
лені вистави з  країн – Бельгії, Че-
хії, Франції, Ізраїлю, Латвії, Німеччини, 
Польщі, Росії, України, Іспанії та Сло-

ваччини. Вистави основної програми фести-
валю побачило більше  людей, супровід-
ні події, розраховані на глядачів різного віку 
відвідало більш як  людей.
Об’єднаний темою «ЕМПАТІЯ – ділитися і 

давати» фестиваль «Divadelná Nitra» сфо-
кусувався передусім на налагодженні ко-
мунікації. Його драматургічна концепція ак-
центувала точки, де перетинаються театр та 
інші соціальні сфери, зокрема це була також 
спроба показати, куди може сягати театраль-
не мистецтво і яких різноманітних форм воно 
може набувати в наші дні. Загалом, тема фес-
тивалю виявилася точним відображенням 
того хорошого і позитивного, що відбулось і в 
Україні в останні два роки. Здатність до емпа-

тії, до співчуття і співвідчуття зробили мож-
ливою революцію гідності, а фраза «ділитися 
і давати» є суттю того різноманітного волон-
терського руху і духу, якими тримався Май-
дан і який допомагає так чи інакше давати 
раду із величезною гуманітарною катастро-
фою, що зараз відбувається в Україні.
Отримавши досвід роботи в команді органі-

заторів Фестивалю молодої української режи-
сури імені Леся Курбаса, ловиш себе на дум-
ці, що всі інші театральні фестивалі перестаєш 
сприймати виключно як критик, сконцентро-
ваний на естетичній складовій. Натомість іно-
ді ревниво, іноді зі справжнім захопленням 
спостерігаєш, а як саме організовують і про-
водять фестивалі інші, тим паче маючи вже 
-річний досвід. Вичитала, що коли фести-
валь починався, у Нітрі було два невеличких 
готельчики, ще ніхто не чув ані про мобільний 
зв’язок, ані про інтернет, однак було натхнен-
не прагнення творити нарешті незалежний, 
не зіпсутий комуністичною ідеологією та цен-
зурою проект, розширювати горизонти і змі-
нювати ландшафт словацького театру. Не-
змінну директорку фестивалю Даріну Карову 
навіть жартома назвали Мадам Капітан.
Зараз «Divadelná Nitra» не обмежується ви-

ключно театральними виставами. В рамках 
фестивалю відбувається купа супутніх по-
дій, концертів під відкритим небом, арт-ін-
сталяцій, акцій для дітей, кінопоказів (до речі, 
в рамках фестивалю було показано «Плем’я» 
Мирослава Слабошпицького), ранкових і ве-
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Фестиваль «Divadelná 
Nitra» вперше був проведений 
у вересні 1992 року, за 
кілька місяців до розпаду 
Чехословацької республіки, у 
час загальної невпевненості у 
майбутньому країни.
Він з’явився із іншого 
словацького театрального 
фестивалю – «Травневої 
театральної Нітри» за 
підтримки Міністерства 
культури Словаччини, але 
це був перший і єдиний 
раз, коли фестиваль було 
профінансовано на 80% з 
державного бюджету. За два 
роки фестиваль залишився 
взагалі без державної 
фінансової підтримки.
Вже роками пізніше «Divadel-
ná Nitra» почали порівнювати 
з локальним Авіньйоном, а 
головний редактор «London 
Theatre Records» Ян Герберт 
написав: «Якщо ви хочете 
побачити стан сучасного 
європейського театру – 
для цього існують великі 
фестивалі, де демонструють 
нинішній мейнстрім. Але якщо 
ви хочете бути на крок чи 
два попереду – для цього слід 
поїхати до Нітри у Словаччину, 
невелику але насичену 
подію, яка славиться вмінням 
віднаходити нові таланти».
Міжнародний театральний 
фестиваль «Divadelná Nitra», 
що проходив з 24 до 29 вересня 
2015 року вже у двадцять 
четверте, став фестивалем 
громадської відваги.

ПІД ЗНАКОМ 
ЕМПАТІЇ

Текст: Надія СОКОЛЕНКО
Фото надані фестивалем



45

№ 23 ʹ 2015 УКРАЇНСЬКИЙ ТЕАТР

чірніх дискусій. Над 
формуванням про-
грами працюють кіль-
ка кураторів – одні 
фокусуються на за-
рубіжних виставах 
(тео ретики театру Ян 
Шімко та Мартіна Ваннайова), інші (режисер 
Івета Дітте-Юрцова та драматург Міхал Діт-
те) – добирають вітчизняні. Проведенню фес-
тивалю допомагає під сотню волонтерів, і вся 
ця величезна команда на тиждень захоплює 
п’ятиповерхову будівлю Театру імені Андрея 
Баґара. А на закриття фестивалю з Братисла-
ви спеціально приїхав президент Словаччини 
Андрей Кіска і пообіцяв підтримати ювілейний 
-й фестиваль у наступному році.

«Я думаю, цього року ми поставили собі 
дуже високу планку. Ми навіть не підозрю-
вали, наскільки обрана тема фестивалю – ем-
патія – є дотичною до всіх тих подій, що від-
буваються зараз в Європі. Підкреслюючи 
концептуальний характер фестивалю, його 
тема проявилася в усіх фестивальних виста-
вах, а також в усіх супровідних та освітніх по-
діях. Кілька вистав основної програми є вже 
добре відомими топовими європейськими 
теат ральними постановками, інші, навпаки, 
ще маловідомі у світі, однак усі вони вперше 
демонструються у Нітрі. Що, звичайно, доз-
воляє фестивалю зберігати статус першовід-
кривача театральних імен та подій, прово-
катора живих і жвавих дискусій. Для нас це 
також справжній виклик, оскільки в майбут-
ньому буде дуже важко перевершити цього-
річні досягнення» – зазначила директор фес-
тивалю Даріна Карова, підбиваючи підсумки 
«Divadelná Nitra».

Візуальний дизайн фестивалю провокував 
до роздумів і пошуків нових смислів. До теми 
«емпатія» було дібрано низку слів словаць-
кою та англійською мовою, з них створено 
хмарини. Це слова іміграція, війна, старість, 
тероризм, насилля, бездомність, екстремізм, 
геноцид, бідність, іншість, соціальна виклю-
ченість тощо... В кожному слові були знайде-
ні й виділені й інші слова – безлад у бездом-
ності (homelessness), каторжник у старому 
віці (old age), грація в іміграції чи брехня в на-
силлі (násilie). Ці слова гості фестивалю чи-
тали на банерах, щедро розвішених по місту, 
в Старому театрі та театрі імені Андрія Баґа-
ра, у фойє, на фронтоні. Було також зроблено 
інтерактивні таблички, де кожен глядач міг 
вибрати собі слово і причепити його. І всі ці 
слова так чи інакше були дотичні до демон-
строваних вистав.

Цього року в рамках фестивалю за підтрим-
ки культурної програми Вишеградської групи 
(для учасників зі Словаччини, Польщі, Угор-
щини та Чехії) та ЕЕРАР – Східноєвропейської 
платформи перформативного мистецтва (для 
українців) було організовано своєрідну освіт-
ню театральну резиденцію – майстер-клас 
для молодих театральних митців, який про-
водив відомий театральний теоретик Патріс 
Паві. Зустрітися зі знаменитим французьким 
структуралістом, автором «Словника театру» 
було справді неочікувано приємно і плідно в 
освітньому плані. У завдання учасників вхо-
дило відвідувати усі театральні події фести-
валю, відрефлексовувати їх на ранкових се-
сіях із ментором та брати участь у ранкових 
дискусіях з авторами та учасниками вистав. 
Одна з таких ранкових дискусій була присвя-

чена публічній презентації театрів країн учас-
ників резиденції – хоч і коротко, конспек-
тивно – але це була можливість почути про 
нинішній стан театру в усіх п’яти країнах, по-
рівняти і з полегшенням зітхнути – пробле-
ми всюди майже подібні, але й є спільні точки 
дотику, зацікавленості, що дає сподівання на 
майбутню співпрацю, нетворкінг.

«Протягом одного тижня, а саме стіль-
ки тривав міжнародний театральний фести-
валь, “Divadelná Nitra” слугувала нам дже-
релом багатих та глибоких рефлексій щодо 
життя нашого суспільства. І все це  завдя-
ки представленим виставам, автори яких не 
побоялися говорити про ті політичні та соці-
альні проблеми, що турбують нас саме зараз. 
Митці та теат ральні компанії з Центрально-
європейських країн також мали відвагу го-
ворити про свої наполегливі спроби зберег-

1.  Сцена з вистави 
«Апокаліпсис» 
Міхала Борчуха (Новий 
театр, Варшава). 
Фото Маґди Гюкель

2.  «Архів» 
Аркадія Зайдеса. 
Фото Стібора Бохрата
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ти мистецький і театральний процес живим, 
довести його важливість». Саме так заува-
жив ментор освітньої програми «V-Divadelná 
Nitra Residence» Патріс Паві. До речі, з учас-
никами майстерні він поділився своїм новим 
теоре тичним доробком – Словником перфор-
мансу. Це його спроба у вже знаному форматі 
«Словника театру» представити та поєднати 
дві теоретичні течії з осмислення новітнього 
театрального мистецтва – «острівної» теорії 
перформансу та «devised theatre» (переважно 
це науковці Великої Британії та країн Північної 
Америки) та «матери-
кової» теорії постдра-
матичного театру (цей 
термін запропоновано 
наприкінці -х ні-
мецьким театрологом 
Гансом-Тізом Лєман-
ном, і через німецькі, 
польські та російські 
розробки він вже став 
звичним і для укра-
їнського театрознав-
ства).
В рамках фестива-

лю було проведено та-
кож публічні дебати, присвячені темі фести-
валю «Емпатія – Ділитися і давати», вони хоч 
і почалися близько десятої вечора, проте за-
тягнулися далеко за північ. У них узяли участь 
не театрали, а журналіст Мартін Шімечка, по-
літолог Александр Дулеба, соціолог Зузан-
на Куса, адвокат з прав людини Лацо Оравец, 
соціальний працівник Сєрґєй Кара, юрист Ігор 
Барілік, який до  року працював у Між-
народному карному трибуналі, що займав-
ся питанням геноциду в Руанді. Вони були 
запрошені представляти теми, дотичні до 
фестивалю – війна, бідність, геноцид, проек-
ції, перетини та синтез, бездомність, іммігра-
ція. Окрім основних спікерів, серед учасників 
дебатів був фотограф-документаліст Станіс-
лав Крупаж, громадська активістка Катарі-
на Шімочічова, донор Мартін Штубендек та 
архітектор Катаріна Сматанова, яка залучена 
до проектів будівництва помешкань для соці-
ально виключених груп.
Однак ці теми були також розкриті й у виста-

вах основної програми фестивалю. Друга Сві-
това війна у «Великому зошиті» Аготи Крістоф 
(Театр імені Андрея Баґара). Життя в’язнів у 
сталінських таборах у «Вятлазі» – читання 
написаного на уривках цигаркового паперу 
щоденника латвійця Артурса Страндінса Бо-
рисом Павловічем та Євгенією Тарасовою (Кі-
ровська драматургічна лабораторія та мос-
ковський Театр.doc), який було створено для 

підтримки одного з в’язнів Болотної. Геноцид у 
Руанді в  році – як документальна виста-
ва німецького режисера Міло Рау «Радіо не-
нависті» та танцювально-музичний перфор-
манс-спогад «Суботній відпочинок» Доротеї 
Муньянези, яка сама маленькою дівчинкою 
пережила ці події. Майдан та російсько-укра-
їнська війна у львівському незалежному про-
екті «R+J» Сашка Брами. Недостойна поведін-
ка ізраїльських поселенців на палестинських 
територіях, які фіксуються на відео і архіву-
ються в Ізраїльському інформаційному центрі 
B’Tselem – цій темі присвячено танцювальний 
перфорамнс «Архів» Аркадія Зайдеса. Проб-
леми навколишнього середовища і загрози 
глобального потепління для тварин, що насе-
ляють Антарктиду – «Загублена Антарктида» 
Вальтерса Сіліса (Ризький Dirty Deal Teatro). 
Тема безхатченків, комуністичного минуло-
го і посттоталітарного суспільства, існуван-
ня угорської меншини у Словаччині – вистава 
«У зворотньому напрямку» (Reverse) Іштвана 
Керекгярто у постановці Южефа Чайліка в Те-
атрі «Талія» зі словацького Кошице. Конфлікт 
західного раціо та східного емоціо у світогля-
ді словаків – «Моймір ІІ, або Присмерк імпе-
рії» Вільяма Клімачека у режисурі Растісла-
ва Баллека Словацького національного театру 
(Братислава, Словакія) зі словацькою теа-
тральною зіркою Робертом Ротом у ролі сло-
вацького князя Растіка. 

Фестиваль було відкрито виставою Ново-
го театру з Варшави – «Апокаліпсис» Тома-
ша Шпєвака у режисурі Міхала Борчуха. Це 
вигадана багатофігурна і мультипросторо-
ва конструкція, в якій діють три дуже сильні 
історичні постаті, які перетворилися на ікони 
естетичного, соціального та політичного ра-
дикалізму в останні десятиріччя ХХ століття. 
Це П’єр Паоло Пазоліні, італійський кінорежи-
сер, який засуджував суспільство споживан-
ня, називаючи його найгіршою версією фа-
шизму – саме так він висловився в своєму 
останньому інтерв’ю газеті «L’Espresso». За 
кілька годин його було знайдено мертвим 
на березі Остії. Італійська журналістка Оріа-
на Фалаччі, яка не втомлювалася писати про 
загрозу європейській цивілізації, що ї ї не-
суть імігранти-мусульмани з Півдня та Сходу. 
Її ідеї знаходили гарячу підтримку в расистів 
та ісламофобів. Та південноафриканський фо-
тожурналіст Кевін Картер, який у  році 
здобув Пулітцерівську премію за легендар-
ну світлину, на якій зображено як гієна че-
кає, поки маленька дівчинка помре від голо-
ду. Однак невдовзі після отримання нагороди 
він вчинив самогубство, пояснивши у перед-
смертній записці, що не може жити, коли пе-
ред очима постають побачені ним картини 
людського страждання. Авторам йшлося пе-
редусім про зіткнення їхніх світоглядних по-
зицій, аби показати настання своєрідного 

1.  «Радіо ненависті» 
Міло Рау. 

2.  «Моймір ІІ, або 
Присмерк імперії» 
Растіслава Баллека 
(Словацький 
національний театр)

3.  Концерт 
альтернативної 
музики «R+J» Сашка 
Брами
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апокаліпсису культури, гуманності, цивіліза-
ції, погратися із кітчевими образами та сенти-
ментальністю, через які сучасне європейське 
суспільство виявляє свою сутність – говоря-
чи про бідність і голод з позиції тих, хто нещо-
давно добре і ретельно поснідав.
В рамках «Divadelná Nitra» було також пред-

ставлено документальну виставу німецького 
режисера Міло Рау «Радіо ненависті», створе-
ної за підтримки Міжнародного інституту по-
літичних вбивств і присвяченої темі геноциду 
в Руанді у  році. Це дослідження ролі за-
собів масової інформації, зокрема радіотеле-
візійної станції RTLM у розпалюванні міжет-
нічної ненависті, заохочуванні та виправданні 
масових вбивств. Міло Рау відтворює на сце-
ні кілька годин роботи цього радіо – у скляній 
коробці посеред сцени знаходяться троє пра-
цівників ефіру – два представники племені 
Хуту та італійський бельгієць, а також охоро-
нець. У перервах між веселою європейською 
музикою, під яку самі ведучі і танцюють, вони 
розмовляють із слухачами, під’юджуючи їх 
радикальніше висловлювати свою ненависть 
до представників племені Тутсі, а пізніше по-
чинають ділитися інформацією, де перехову-
ються Тутсі і закликають слухачів долучатися 
до «праведної помсти». По закінченню ефіру 
світло згасає і ці працівники розходяться по 
домам. Це відтворення радіоефіру починаєть-
ся із відеопроекції руандійців, які розповіда-
ють жахіття  року, що їм пощастило пере-
жити.
Український проект Сашка Брами «R+J» 

був вельми доброзичливо сприйнятий сло-
вацькою та міжнародною публікою, хоч ба-
гато хто і відрефлексовував цей концерт аль-
тернативної музики назвою книги Джонатана 
Сафрана Фоєра «Жахливо гучно і неймовір-
но близько», нарікаючи, що альтернативний 
рок і метал, використання технік гровлінгу 
та скрімінгу у співі Марком Банком і Оксаною 
Козакевич (вокалісти – актори драматично-
го театру, спеціально вивчали ці техніки для 
проекту) важкі до сприйняття у театрально-
му форматі.
Утім тема сучасної України, українсько-ро-

сійської війни була однією з найбільш арти-
кульованих у дискусіях учасників та органі-
заторів фестивалю. Тож накладання сюжету 
шекспірівських «Ромео і Джульєтти» на роз-
гортання революції гідності та АТО, викори-
стання у відеоряді кінохроніки часів Другої 
Світової, уривків з українських та російських 
теленовин, кліпарту від львівського диза-
йнера Володимира Стецьковича провокува-
ло додаткові запитання, роздуми над тим, як 
саме роками штучно насаджувалася ворож-

неча між різними регіонами України, і чому 
в часи незалежності так мало було зроблено 
для примирення, єднання, для роботи із трав-
мами пам’яті.
Дуже цікавим був підхід до роботи із, по 

суті, антиізраїльскими відео центру B’Tselem 
Аркадія Зайдеса. У виставі «Архів» ізраїль-
ський перформер трактує своє тіло, як архів 
для всіх рухів ізраїльтян, зафіксованих у де-
монстрованому відео. Він просто показує ві-
део із детальними поясненнями, де і коли 
воно було зняте, потім повторює рухи. Рухи 
п’яного підлітка, майже дитини, якого мати 
тягне додому подалі від громадського соро-
му, він падає, виривається, вона підхоплює 
його за ноги... Рухи молодиків, які вистри-
бують з машини і кидають підпалені коктейлі 
Молотова на поля палестинців. Рухи ізраїль-
ського військового, який направляє автомат і 
перебіжками, ховаючись у нішах будинків, ку-
дись прямує... Рухи... Рухи... Потім відео за-
кінчується, а Аркадій продовжує свій дивний 
танець, малюнок якого підказаний його спів-
вітчизниками, він довільно комбінує ці рухи, 
то пришвидшуючись, то сповільнюючи, до 
повного виснаження.
Надзвичайно світлим і окрилюючим вида-

лося завершення фестивалю – вистава-кон-
церт «Старий монах» створена спільно ак-
тором Йоссе де Павом та піаністом Крісом 
Дефортом (копродукція музичного театру LOD 
(Гент, Бельгія) та швейцарського театру Vidy-
Lausanne). Йоссе де Пав у пронизливій фор-
мі джаз-імпровізації розповідав про старіння 
чоловіка, про те, яким окриленим і сповненим 
любові ти можеш бути в молодості і як з рока-
ми щораз важче стає просто вставати із ліж-
ка, як обсідають хвороби, як залишає жінка, 

як помирають друзі... І як просто необхідно і 
надзвичайно важливо із вдячністю і гумо-
ром приймати ці зміни, продовжувати люби-
ти життя, себе, своє зістаріле тіло, свої хво-
роби. Він так запалює глядачів, що зрештою 
перетворює їх на хор, і вони по черзі, слухаю-
чи вказівок виконавця, в такт виспівують сло-
ва на кшталт «деменція» і «простата», і ак-
тор робить це так елегантно і естетично, що 
ні в кого такі слова, вимовлені вголос у залі, 
повній глядачів, не викликають ані особливо-
го сорому, ані відрази. Таке життя... При цьому 
вистава організована так, що і Йоссе де Пав, 
і всі учасники тріо Кріса Дефорта мають про-
стір для імпровізацій, соло, зони тиші. 
Наостанок мушу додати, що свідома і лібе-

ральна позиція директорки фестивалю Діани 
Карової, а отже і фестивалю як цілісного орга-
нізму, проявилася в останній день під час ран-
кової зустрічі з митцями. Уся команда фести-
валю, а слідом за ними словацькі та іноземні 
гості підтримали протест Бансько-Бистриць-
кого лялькового театру проти втручання вла-
ди в життя культурних організацій. На жаль, 
подібна ситуація, коли провладні політики 
«домагаються» лояльності культурних інсти-
туцій і насаджують ідеологічну (праву) дикта-
туру, в інакшому випадку погрожуючи змен-
шити фінансування чи закрити, вже давно 
непоодинока навіть на центральноєвропей-
ських теренах. І тільки спільні зусилля усіх 
митців дають сподівання, що мистецтво ли-
шиться вільним.

«Старий монах»  Йоссе де Пава та Кріса 
Дефорта (копродукція музичного театру LOD 
(Гент, Бельгія) та швейцарського театру 
Vidy-Lausanne)
Фото Стібора Бохрата


