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Науковий «круглий стіл» • Ірина Запольська

Казка, як жанр усної творчості, виявляє 
поєднання чуттєвого досвіду людини та 

формування нових морально-етичних висновків. 
В традиційних казках розвиток пригод героїв 
виявляє теми, які однаково важливі для людей 
різних мов і культур. Образи, які формуються 
в уяві слухача, залежать від спроможності  
уявити себе учасником драматичних подій та 
відтворити сюжет в площині фантазії. Слухання 
супроводжується процесом формування духовних 
цінностей, що є виявленням творчої внутрішньої 
дії.  Для дитячої аудиторії важливою 
складовою, яка сприяє процесу пізнання світу 
є гра. Предметні об’єкти допомагають гравцям 
виконувати рольові функції, а лялька дозволяє 
відтворити дії уявних персонажів та усвідомити 
себе творцем та учасником сюжету. Саме через 
візуалізацію образів за допомогою предметних 
об’єктів і засобів виразності театру ляльок сьогодні 
цікаво знаходити способи активізації сприйняття 
та осмислення казкового коду глядачами різного 
віку. 

Мій кураторський досвід співпраці з 
митцями різних країн у рамках резиденцій 
міжнародних фестивалів доводить, що 
дослідження особливостей стилістики театру 
певного напрямку долучає учасників до пошуку 
відповідей на глибинні питання щодо кодів 
власної культури. Обмін досвідом акторів-
лялькарів, художників, режисерів з молодими 
акторами та юними учасниками театральних 
шкіл відкриває можливості знайти сучасні 
засоби візуалізації метафоричної мови, яка несе 
філософське тлумачення проблем сьогодення. 
Виключення з дійства вербальної складової 
активізує глядачів до тлумачення казкового 
сюжету і підвищує активність через сприйняття 
інших засобів виразності та власного формування 
етично-моральних висновків. 

Досвід співпраці українських акторів з 
британським театральним колективом «The 
Fatch Theatre», який спирається на стилістику 
японського театру Бунраку для створення вистав 
засобом фізичного виявлення емоцій, доводить, 

що казковий сюжет може бути алегоричним 
простором для висвітлення проблем, які сьогодні 
хвилюють аудиторію. Вистава без використання 
вербального тексту мотивує глядачів долучати 
власну уяву та фантазію для занурення у події 
та участі у творенні казки. Традиційні образи 
допомагають  зрозуміти загальний контекст 
історії, а сучасні візуальні елементи виявляють 
контекст сьогодення та активізують увагу 
глядачів і спонукають до власного дешифрування 
сценічного висловлювання.

Так, поєднання образів традиційних казок 
та проблем сучасності піднімає питання, які 
актуальні для людей різного віку. У виставі «Серце 
лісу», що була створена разом з акторами театру 
«Пральня» в програмі резиденції фестивалю 
«Гогольфест» в 2017 році зустріч міфічної Баби 
та дівчинки, яка заблукала в хащах лісу, розкриває 
питання спілкування поколінь та вчинків, які є 
наслідком свідомого вибору героїні. Візуальний 
ряд вистави створив режисер та дизайнер Andrew 
Purvin, який поєднав стилістику японського театру 
Бунраку, маски, динамічні декорації, та побутовий 
реквізит, який виявляє дотичність персонажів до 
реального світу. Вистава побудована як низка 
сцен, що занурюють глядача до тлумачення 
метафоричного значення подій та активізують 
складання власного тексту історії. По завершенні 
вистави глядачі охоче спілкуються та порівнюють 
власні тлумачення сюжету, а розмова та дискусія 
допомагає відкрити нюанси і важливі аспекти, 
які було виявлено саме через аналіз сприйняття 
візуальної складової вистави. 

Казкова історія про Кривеньку Качечку також 
була трансформована у виставу про зв’язки 
поколінь. Вистава «Крила волі», створена разом 
з дітьми театральної студії «Чіга-Біга» у рамках 
резиденції театрального фестивалю «Птах», 
акцентувала метафоричність вчинку баби, яка 
спалює пір’я з метою утримати дівчинку в 
межах зрозумілого для старшої людини порядку. 
Усвідомлення страшного вчинку та невиправної 
провини перед обезкриленою дитиною і 
втручання у справу діда, відкрило проблему 
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залежності дітей від вчинків дорослих. Розмова 
з дітьми та батьками після вистави торкалась 

розуміння проблеми диктату, які відчувають діти 
від авторитарної позиції дорослих. Старші глядачі 
також висловлювали враження від візуальних 
образів, які були використані постановником і без 
слів відкрили важливу проблему як сприймати 
необхідність відпустити дитину на пошуки 
власного шляху.

Поєднання засобів виразності лялькового 
театру різних культур заради пошуку 
метафоричного контексту та виявлення сучасних 
проблем акцентують увагу глядачів на можливості 
власного трактування і пошуку відповіді на 
питання про своє бачення світу буття та фантазій. 
Це дозволяє глядачам різного віку залучатися до 
глибини казки і творення сенсу.
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