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ФЕСТИВАЛЬ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА «КОЛОМИЙСЬКІ 

ПРЕДСТАВЛЕННЯ»: СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК 

 
Мета роботи – дослідити витоки фестивального руху професійних театрів України на прикладі 

конкурсного огляду «Коломийські представлення». У статті висвітлено значення фестивальної діяльності на 

теренах України. На прикладі окремого всеукраїнського фестивалю західного осередку «Коломийські 

представлення» розглянуто організаційні аспекти та їх роль у театральному просторі країни. Методологія 

дослідження: історичний метод передбачає хронологічне відображення проведення фестивалю «Коломийські 

представлення». Джерелознавчий підхід полягає в тому, що автор, звертаючись до наукових публікацій та 

дисертаційних досліджень, аргументовано підтверджує, що фестивальний рух виводить театральне мистецтво 

України на рівень співпраці та самореалізації не лише акторів, але й режисерів з драматургами. Системний 

метод та структурний аналіз передбачає те, на скільки фестивальний рух позитивно впливає на комунікативні 

зв’язки не лише окремих театральних колективів, а й на створення позитивного іміджу всього регіону. На 

прикладі теоретичного методу дослідження фестивального дійства, відкривається яскрава палітра жанрової 

репрезентації учасників. Внаслідок цього мистецький захід відіграє значну роль у розвитку театрального руху 

України разом з іншими регіональними та всеукраїнськими театральними фестивалями. Наукова новизна 

полягає в систематичному дослідженні організаційних аспектів конкурсного фестивалю «Коломийські 

представлення» в контексті театрального руху на Україні. Вперше хронологічно – систематично висвітлено 

етапи проведення фестивалю, що так само дає можливість чітко репрезентувати мистецькі здобутки.  

Висновки: Завдяки фестивальному напрямку глядачі мали можливість споглядати вистави різного репертуару. 

Фестиваль відіграє важливу роль в театральному житті України та в розвитку українського сценічного 

мистецтва загалом. Аналіз розвитку професійного театрального фестивалю «Коломийські представлення» від 

початку його становлення до наших днів засвідчує, що цей мистецький захід посідає гідне місце в 

соціокультурному просторі держави. Автор безпосередньо охопив все репертуарне різноманіття колективів- 

учасників та розкрив ключові моменти організаційних аспектів. Аналіз рецензій учасників конкурсного дійства 

виявляє доцільність у проведені фестивальних заходів такого рівня. Професійний фестиваль театрального 

мистецтва «Коломийські представлення» дає можливість продемонструвати кращі сценічні твори театрам з усіх 

регіонів України. Запропонована методика організації фестивалю популяризується на теренах усієї країни. 
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Демьяненко Сергей Николаевич, аспирант кафедры организации театрального дела Киевского 

национального университета театра кино и телевидения им. Ивана Карпенко–Карого, актер Национального 

академического драматического театра им. Ивана Франко 

Фестиваль театрального искусства «Коломыйские представления»: становление и развитие  

Цель работы - исследовать истоки фестивального движения профессиональных театров Украины на 

примере конкурсного обзора «Коломыйские представления». В статье представлено значение фестивальной 

деятельности на территории Украины. На примере отдельного всеукраинского фестиваля западного отделения 

«Коломыйские представления» рассмотрены организационные аспекты и их роль в театральном пространстве 

страны. Методология исследования: исторический метод предполагает хронологическое отражение 

проведения фестиваля «Коломыйские представления». Источниковедческий подход заключается в том, что 

автор, обращаясь к научным публикациям и диссертационных исследований, аргументированно подтверждает, 

что фестивальное движение выводит театральное искусство Украины на уровень сотрудничества и 

самореализации не только актеров, но и режиссеров с драматургами. Системный метод и структурный анализ 

предполагает, насколько фестивальное движение положительно влияет на коммуникативные связи не только 

отдельных театральных коллективов, но и на создание положительного имиджа всего региона. На примере 

теоретического метода исследования фестивального действа открывается яркая палитра жанровой 

репрезентации участников. Вследствие этого художественное мероприятие играет значительную роль в 

развитии театрального движения Украины вместе с другими региональными и Всеукраинский театральный 

фестиваль. Научная новизна заключается в систематическом исследовании организационных аспектов 

конкурсного фестиваля «Коломыйские представления» в контексте театрального движения в Украине. Впервые 

хронологически - систематически освещены этапы проведения фестиваля, в свою очередь дает возможность 

четко представить художественные достижения. Выводы: благодаря фестивальном направлении зрители  

имели возможность созерцать представления различного репертуара. Фестиваль играет важную роль в 

театральной жизни Украины и в развитии украинского сценического искусства в целом. Анализ развития 

профессионального театрального фестиваля «Коломыйские представления» от начала его становления, до 

наших дней показывает, что это художественное мероприятие занимает достойное место в социокультурном 

пространстве государства. Автор непосредственно охватил всю репертуарное разнообразие коллективов 

участников и раскрыл ключевые моменты организационных аспектов. Анализ рецензий участников 

конкурсного действа обнаруживает целесообразность в проведении фестивальных мероприятий такого уровня. 

Профессиональный фестиваль театрального искусства «Коломыйские представления» дает возможность 

продемонстрировать лучшие сценические произведения театрам из всех регионов Украины. Предложенная 

методика организации фестиваля популяризируется на территории всей страны. 
Ключевые слова: фестиваль, театр, спектакль, актер, режиссер. 

 

Demianenko Serhii, рostgraduate student of the Department of Theater Affairs of the I. Karpenko-Karyi Kyiv 

National University, actor of the I. Franko National Academic Drama Theater 

Festival of theatre art "Kolomyya representations": formation and development 

The purpose of the article is to investigate the origins of the festival movement of professional theaters of 

Ukraine on the example of the contest review "Kolomyian representations." The article presents the importance of 

festival activities in Ukraine. In the case of a separate All-Ukrainian festival of the Western cell "Kolomiyskiye 

dyuvannya," organizational aspects and their role in the country's theatrical space were considered. Methodology: the 

historical method involves a chronological representation of the holding of the festival "Kolomyskie pryuvannya." The 

source's approach is that the author, referring to scientific publications and dissertation research, argues that the festival 

movement displays the theatrical art of Ukraine on the level of cooperation and self-actualization of not only actors but 

also directors with playwrights. The systemic method and structural analysis assume how much festival movement 

positively affects communicative connections not only with certain theatrical groups but also to create a positive image 

of the entire region. On the example of the theoretical method of the research of the festival action, a bright palette of 

participants' genre representation is revealed. Consequently, the artistic event plays a significant role in the development 

of the theatrical movement of Ukraine, along with other regional and all-Ukrainian theatrical festivals. Scientific 

novelty: consists of the systematic study of the organizational aspects of the competition festival "Kolomyian 

representations" in the context of the theatrical movement in Ukraine. For the first time chronologically - the stages of 

the festival are systematically highlighted, which in turn makes it possible to represent artistic achievements. 

Conclusions. Thanks to the festival direction, viewers were able to contemplate the performances of a different 

repertoire. The festival plays an important role in the theatrical life of Ukraine and the development of Ukrainian stage 

art in general. The analysis of the development of the professional theatrical festival "Kolomysky representations" since 

its inception, to this day, testifies that this artistic event occupies a worthy place in the socio-cultural space of the state. 

The author directly covered the whole repertoire of the diversity of the teams of participants and revealed the critical 

points of organizational aspects. An analysis of the reviews of the participants of the competition demonstrates the 

feasibility of holding such festival events of such a level. The professional festival of theatrical art "Kolomyskie 

Derev'yia" provides an opportunity to showcase the best stage productions to theaters from all regions of Ukraine. The 

proposed methodology for organizing the festival is popularized throughout the country. 
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Актуальність теми дослідження. Станом на кінець XX початок XXI ст. простежується 

стрімкий розвиток професійної фестивальної діяльності, головною ознакою якої стає множинність 

учасників та показ кращих сценічних творів. Святковий характер відходить на другий план. Із 

набуттям незалежності фестивальний рух театрального мистецтва поширювався в усіх регіонах 

України. Разом з іншими театральними фестивалями, а саме: «Тернопільські театральні вечори. 

Дебют» м. Тернопіль, «Час театру» м. Івано-Франківськ, «Золотий Лев» м. Львів та інші, колоритним 

та не менш важливим театральним дійством постає Всеукраїнський фестиваль «Коломийські 

представлення», який відіграє значну роль у комунікативному напрямку творчих колективів. 

Аналіз досліджень і публікацій. Дослідженням фестивальної діяльності займалися науковці Г. 

Липківська, Г. Веселовська, О. Карпаш, А. Підлужна, Л. Кадирова, С. Максименко та інші. Але низка 

організаційних та комунікаційних аспектів театральної фестивальної діяльності лишаються не 

досліджуваними. 

Виклад основного матеріалу. Основними організаторами фестивалю «Коломийські 

представлення» виступає Міністерство культури і туризму України та Управління культури Івано- 

Франківської обласної державної адміністрації. Конкурсний фестиваль, як і всі інші подібні огляди 

західноукраїнських земель, вносив свій векторний струмінь театрального мистецтва в 

соціокультурний напрямок. На думку А. Підлужної, фестивальне дійство «Коломийські 

представлення» є яскравою репрезентацією сценічного мистецтва [1]. Першими учасниками огляду 

2008 року були знані творчі колективи, серед яких – Івано-Франківський музично-драматичний театр 

ім. І. Франка з роботою «Солодка Даруся» за мотивами роману М. Матіос, режисура Ростислава 

Держипільського.   Вистава   була   репрезентована   також   на   фестивалі   театрального   мистецтва 

«Тернопільські театральні вечори. Дебют» й дістала визнання не лише на теренах України, а й за 

кордоном. Львівський обласний музично-драматичний театр ім. Ю. Дрогобича представив виставу 

«Таїна буття», режисер Олександр Король. Муніципальний театр «Київ» продемонстрував виставу- 

мюзикл «Тарас Бульба» за мотивами твору М. Гоголя. Тернопільський академічний український 

драматичний театр ім. Т. Шевченка виступив з комедією «Квартет для двох» за текстом А. Крима, 

режисура В’ячеслава Жили. Коломийський академічний обласний український драматичний театр ім. 

І. Озаркевича приїхав з виставою «Вій» за М. Гоголем, режисер Сергій Павлюк. 

Разом із іншими учасниками до проведення конкурсного дійства були залучені студентські 

роботи Київського Національного університету театру, кіно і телебачення ім. І. Карпенка-Карого. 

Режисер Василь Друк через свою призму бачення репрезентував студентську роботу «Куди вітер  

віє», за мотивами С. Васильченка. Заключна вистава конкурсного огляду «Вій» коломийського 

театру, на чолі з виконавцем головної ролі Хоми (актор Юрій Полеска), отримала найвищу відзнаку 

(гран-прі). Мистецький пошуковий напрямок вистави «Вій» вразив глядацьку аудиторію та членів 

журі також на конкурсі «Тернопільські театральні вечори. Дебют». Згідно зі статутним документом 

та положенням конкурсного дійства під час проведення передбачалося участь професійного журі. 

Мистецький рівень сценічної репрезентації вистав оцінювався знаними фахівцями. Саме цей 

показник є головним класифікатором професійної організації конкурсного фестивалю «Коломийські 

представлення». До журі ввійшли Ростислав Коломієць – академік АМ України, театрознавець, 

голова журі, Олена Воронько – начальник управління театрального мистецтва Міністерства культури 

України, Наталія Владимирова – кандидат мистецтвознавства АМ України, Людмила Распутіна – 

театрознавець, відповідальний секретар професійного часопису «Український театр», Валерій 

Невєдров – народний артист України, режисер Київського муніципального театру «Київ», Володимир 

Григоренко – відповідальний секретар ЛМВ НСТД України, заслужений працівник культури 

України, Алла Підлужна м. Київ, Світлана Максименкова – театрознавець м. Львів, Володимир 

Федорак – начальник управління культури Івано-Франківської облдержадміністрації. 

Головною відмінною ознакою інших фестивалів, які проводилися на західноукраїнських 

теренах, було залучення до участі в заході студентських робіт. Подальшу практику залучення 

студентських показів до участі в театральних фестивалях провадив Всеукраїнський театральний 

конкурсний огляд «Тернопільські театральні вечори. Дебют». На цьому фестивалі щорічно беруть 

участь випускні курси театральних вищих навчальних закладів, репрезентуючи свої дипломні 

вистави. Фестивальний рух, як один із головних складників соціокультурного простору, виступає 

мистецьким акумулювальним елементом, який відображає дійсність державної та соціальної 

політики. 
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Другий конкурсний огляд «Коломийські представлення» проходив у 2010 році. Творчі 

колективи, які взяли участь у заході, безпосередньо відчули бурхливе пожвавлення театрального 

життя західноукраїнського осередку. Серед них – Черкаський академічний обласний український 

музично-драматичний театр ім. Т. Шевченка з постановкою «Скляний звіринець» за Т. Уільмсом, 

Віницький академічний обласний театр ляльок «Золотий ключик», що репрезентував дитячу виставу 

«Три міхи хитрощів» за твором І. Франка, Львівський академічний обласний музично-драматичний 

театр ім. Ю. Дрогобича з комедією «Панночка» за текстом Ніни Садур, Івано-Франківський 

академічний обласний театр ляльок ім. М. Підгірянки з дитячою виставою «Скрипаль на даху» за 

текстом  Д.  Бока.  Театр  ім.  Олександра  Севрука,  м.  Ельблонг,  Польща,    репрезентував  комедію 

«Ведмідь» за п’єсою А. Чехова. Закарпатський обласний державний російський драматичний театр м. 

Мукачево привіз дитячу казку «Пан Коцький» за М. Лисенком. Кримсько-татарський академічний 

музично-драматичний театр виступив з виставою «Сьонмєгєн йидизлар» (Незгасаючі зірки) 

Р.Муєдін. Коломийський академічний обласний український драматичний театр ім. І. Озаркевича – з 

постановкою «Eguus» за текстом П. Шеффера, Львівський національний академічний український 

драматичний театр ім.М. Заньковецької – з комедією «Небилиці від Івана» за текстом І.Миколайчука. 

Кожний із творчих колективів, який брав участь у конкурсному огляді, був відзначений членами журі 

у різних номінаціях. Черкаський академічний обласний український музично- драматичний театр 

ім. Т. Шевченка за драму «Скляний звіринець» Т. Уїльямса дістав відзнаку за 
розкриття актуальної проблематики сімейних конфліктів батьків та дітей. 

Усіма представниками колегії конкурсного журі кращим творчим колективом одностайно 

було визнано трупу Львівського національного академічного українського драматичного театру ім. 

М. Заньковецької за представлену комедійну виставу «Небилиці від Івана». Ця вистава отримала 

гран-прі цього фестивального заходу. Також був відзначений виконавець головної ролі Юрій 

Хвостенко за роль Івана Калити. Під час конкурсного огляду 2010 року, загальний відсоток 

репрезентованих вистав вітчизняної драматургії був рівнозначним зарубіжній. У порівняні з 

попереднім фестивалем 2008 року до участі у заході долучався зарубіжний колектив з Польщі –  

Театр ім. О. Севрука. 

Третій конкурсний огляд відбувся у 2011 році згідно з розпорядженням Івано-Франківської 

обласної державної адміністрації №549, в якому міститься розгорнута інформація стосовно 

проведення театрального фестивалю «Коломийські представлення – 2011». Даний захід протікав з 10, 

по 16 жовтня 2011 року. До участі у фестивалі запрошувалися творчі колективи, творчість яких 

передусім мала характер сценічного першопрочитання. Акцентуація головним чином ставилася на 

драматично-мистецьких аспектах, зокрема на: 

1. Репрезентації драматичних творів, які вперше були представлені на професійній українській 

сцені. 
2. Інсценізації драматичних творів на прикладі романів, повістей, оповідань. 

3. На творах вітчизняної класичної драматургії, які тривалий час не ставилася в театральних 

колективах. 
Професійне журі, як і в попередні роки, визначало переможців за трьома номінаціями: 

1. «Гран-прі фестивалю»; 

2. «Перша премія»; 

3. «Друга премія». 

Стрижневим елементом цього заходу було те, що переможці першої номінації отримали грошову 

винагороду. До участі у конкурсі також долучалися студентські колективи. Згідно зі статутом 

фестивалю участь у конкурсі студентських робіт протікала в рамках творчої акції «Мистецтво 

молодих», що було стимулом у розвитку та обміні досвідом сценічного мистецтва в навчальних 

закладах. Серед учасників у третьому конкурсному огляді брав участь і зарубіжний колектив із 

Польщі. Загальна кількість учасників у конкурсному огляді становила 12 театрів. 

Під час проведення огляду як вектор мистецького взірця став національний театр 

ім.М.Заньковецької. Серед інших учасників – Інститут мистецтв Прикарпатського національного 

університету ім. В. Стефаника, що репрезентував спектакль «Пігмаліон» Б. Шоу; Національний 

університет театру, кіно і телебачення ім. І. Карпенка-Карого, який представив комедію «Кабаре»; 

Львівський національний університет ім. І. Франка з постановкою «Завчасна паморозь» за мотивами 

Р. Рільке. 

Головну відзнаку конкурсного огляду (Гран-прі), з акцентуацією на першопрочитанні, 

виборов Коломийський академічний обласний український драматичний театр ім. І. Озаркевича за 

виставу «Земля» за твором О. Кобилянської. 
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У порівнянні з попередніми роками було зафіксовано участь двох театральних колективів, які 

репрезентували по декілька вистав. Львівський національний академічний український драматичний 

театр ім. М. Заньковецької подав два спектаклі, зокрема, одну студентську роботу. Чернівецький 

театр О. Кобилянської репрезентував дві вистави. У третьому фестивальному конкурсі театрального 

мистецтва у зв’язку із залучення до участі студентських робіт спостерігається мистецька 

пожвавленість та різнобарвність. 

На думку Р. Коломийця, фестивальний рух спеціалізується не на пошуку кращих вистав, в 

більше на сценічному першовідкритті. Велика роль приділяється репрезентованим виставам авторів, 

яких давно не ставили. Зокрема Степана Васильченка, Райнера Рільке та інших. Фестивальний 

конкурс передбачає віднайти сценічне першопрочитання як мінімум одного твору. 

Четвертий фестивальний конкурс відбувався з 7 по 14 жовтня 2012 року. Конкурсий 

фестиваль передбачав показ вистав як для дорослої аудиторії, так і для дитячої. Допускалися роботи 

за такими критеріями: сценічне першопрочитання (входили драматичні матеріали, сценічні твори, які 

були вперше репрезентовані; інсценізації драматичних творів, які тривалий час не виходили на 

мистецький загал та разом з тим репрезентовані в сучасній інтерпретації); сценічні та жанрові 

експерименти (без використання нецензурної лексики, експериментальні пошуки засобів виразності 

тощо); інноваційні ідеї та сценічні знахідки, які не дублюються в попередніх сценічних 

репрезентаціях іншими творчими колективами. 

За рішенням професійного журі на чолі з головним редактором журналу «Український театр» 

А. Підлужною переможцями конкурсного огляду «Коломийські представлення» 2012 визначалися за 

такими номінаціями, кожна з яких передбачала грошову премію: 
1. «Гран-прі» фестивалю; 

2. Перша премія; 

3. Друга премія; 

4. Премія «Дитячі оплески». 

У порівнянні з попередніми оглядами IV фестивальний конкурс передбачав організацію прес- 

конференції для всіх учасників. До 125-річчя з дня народження фундатора української режисури Л. 

Курбаса згідно з наказом Міністерства культури України від восьмого лютого 2012 року № 4359-IV 

була організована спеціальна премія ім. Л. Курбаса. До участі в конкурсному заході долучилося 8 

творчих колективів, з них один репрезентував дитячу виставу. 

У конкурсному огляді 2012 року загальна кількість учасників була меншою ніж у 

попередньому 2011 році, коли приїхало 10 творчих колективів. З кожним роком проведення 

театрального фестивалю «Коломийські представлення» спостерігається кардинальне пожвавлення як 

організаційних аспектів, так і мистецького рівня в цілому [2]. Якщо станом на 2012 рік кількість 

учасників становила лише 8 колективів, то пізніше географія учасників цього заходу значно зросла. 

Зокрема, були творчі колективи з міста Кривий Ріг, Чернігів, Полтави, інших міст. Згідно з 

протоколом засідання журі конкурсного огляду «Коломийські представлення» 2012 року 

нововведеною премією ім. Л. Курбаса, на честь його 125 річчя, були відзначені режисер Олексій 

Коломієць, який виступив також автором музичного супроводу вистави; працівники Полтавського 

академічного обласного українського музичного-драматичного театру ім. М. Гоголя за режисерський 

задум вистави «Тарас Бульба»; премією другого ступеня було нагороджено два колективи: 

Національний академічний український драматичний театр ім. М. Заньковецької з роботою 

«Останній гречкосій», та Тернопільський академічний обласний український драматичний театр ім. 

Т. Шевченка з постановкою «Мазепа». Премією першого ступеня був відзначений творчий колектив 

Чернігівського обласного музично-драматичного театру ім. Т. Шевченка за першопрочитання 

спектаклю «Відьма» за твором Т. Шевченка. Номінацією «Гран-прі» було нагороджено гостя 

конкурсного огляду, творчий колектив Криворізького академічного міського театру музично- 

пластичного мистецтва «Академія руху» на чолі з режисером-постановником Олександром 

Бєльським за виставу «Шинель» за твором М. Гоголя. 

З 2012 року спостерігається розширення спектра репертуару, де переважає вітчизняна 

класична драматургія. На прикладі вистави «Останній гречкосій» висвітлюється досить високий 

рівень сучасного драматичного матеріалу, який не лише розкриває суспільно-класову проблематику, 

а й разом з тим, легкий для сприйняття. 

На думку А. Підлужної, мистецькі акції на прикладі театральних фестивалів, що вирізняються 

різноманітною тематикою, є мистецькими форумами, які відіграють важливу роль в театральному 

просторі [3]. Важливим аспектом у конкурсному заході є тематична спрямованість, якої потрібно 

неодмінно дотримуватися. Конкурсний огляд «Коломийські представлення» обрав тематичний 
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напрямок – першопрочитання. Тематична спрямованість передбачає репрезентацію драматичних 

творів, які були вперше представлені на сценічному майданчику. У перші роки становлення 

фестивального конкурсу, зокрема в другому огляді «Коломийські представлення 2010», було 

продемонстровано лише одне першопрочитання – «Небилиці від Івана». І. Миколайчука у 

Львівському Національному академічному українському драматичному театрі ім. М. Заньковецької. 

П’ятий театральний фестиваль «Коломийські представлення» відбувся в 2013 році, з 14 по 22 

вересня. Загальна кількість учасників заходу становила 12 колективів, було репрезентовано 15  

вистав. Участь у фестивалі взяв творчий колектив із Росії – Омський державний Північний 

драматичний театр ім. О. Ульянова, який представив спектакль «Кошмар» за оповіданням А. Чехова, 

режисура К. Рехтіна. Зазначена вистава вже була показана у фестивальному огляді «Меліховська 

весна» в 2013 році в Росії. 

Фестивальний конкурс «Коломийські представлення» продемонстрував високий рівень 

сценічного мистецтва всіх учасників. На чолі з головою організаційної колегії конкурсного огляду, 

директором Коломийського театру Дмитром Чибураком, в оцінювальному аспекті творчих 

колективів відбулися зміни. У визначенні кращих репрезентованих робіт основну роль відігравало 

журі. Попередня методика присвоєння номінацій кращим виставам станом на 2012 рік не 

застосовувалась. Номінацій не передбачалося, натомість глядачам давалась можливість заслухати 

рішення кожного з членів журі та критичне доведення своєї думки. Ця процедура проводилася після 

завершення кожної вистави. Після кожної вистави журі оголошувало певну кількість балів, які були 

задокументовані у спеціальних висновках. Така методологія оцінювання конкурсного заходу  

великою мірою допомагала глядачам напрацьовувати навички професійної критичної оцінки 

репрезентованих вистав. 

Кваліфікаційна команда експертного журі передусім відзначила зарубіжну виставу «Кошмар» 

Омського державного північного драматичного театру ім. О. Ульянова. А. Підлужна зазначала, що 

вистава в трансформаційній формі інсценізації прозового тексту відбулася на належному рівні, хоч 

сама методологія інсценізації прози – досить складна процедура, адже проза передбачає розповідний 

характер, а не дійовий. Акторська гра та сценографія була також на високому рівні. Андрій Малащук 

зазначав, що репрезентація цієї вистави продемонструвала гостру проблематику міжособистісних 

стосунків, які притаманні кожному суспільному середовищу. Було чітко показано внутрішній світ 

кожного персонажа, те, що спонукає його до тих чи інших вчинків. Представлену виставу за 

п’ятибальною шкалою глядачі оцінили на 4,4 бали. 

Шостий Всеукраїнський фестиваль театрального мистецтва «Коломийські представлення» 

відбувався з 9 по 14 вересня 2014 року. Основна відмінність конкурсного огляду від попереднього – 

благодійна мета збору коштів та передача їх захисникам української незалежності. Загальна кількість 

учасників становила 10 театральних колективів. Причому Полтавський театр репрезентував дві 

вистави для дитячої та дорослої аудиторії. Кількість представлених вистав становила 11. Глядацькій 

аудиторії було показано 2 дитячі вистави та 9 драматичних спектаклів. На думку Світлани 

Максименко, вистава Полтавського академічного обласного українського музично-драматичного 

театру ім. М. Гоголя «Царівна жаба» продемонстрував високий рівень сценічного мистецтва. Попри 

інший рівень розуміння та сприйняття дитячої глядацької аудиторії ніж дорослої, вистава «Царівна 

жаба» відбулася на належному рівні. Водночас А. Підлужна зазначала, що акторський склад, 

виходячи зі сценічного образу, впродовж дитячої вистави не-виправдано починав спілкуватися з 

глядацькою аудиторією. На думку дослідниці, актори певною мірою поверхово оцінювали ті чи інші 

події, мотивуючи це легковажним ставленням до матеріалу. На думку інших професійних членів 

журі, репрезентаційна методика драматичного театру постановки дитячої казки має право на 

існування, оскільки участь у конкурсних оглядах дитячих вистав, є показником високого рівня 

сценічного мистецтва. Коли діти стають співучасниками дійства, утворюється мистецько-емоційний 

зв’язок між акторською трупою та глядацькою аудиторією [4]. 

Сьомий Всеукраїнський театральний фестиваль «Коломийські представлення» відбувався з 7 

по 13 вересня 2015 року. Конкурсний огляд дав можливість репрезентувати здобутки театрального 

мистецтва як професійної драматургії, так і дитячих казок. У порівнянні з попереднім конкурсом 

станом на 2015 рік у фестивалі взяли участь 10 вітчизняних колективів та 1 зарубіжний. Важлива 

роль приділялася й репрезентованим дитячим спектаклям. 

Згідно зі статутом, починаючи з 2013 року, відбулася ліквідація номінаційних присвоєнь 

учасників, натомість заслуховувалися висновки рішення кваліфікованого журі стосовно кожної 

вистави. До визначення кращих робіт долучалася й глядацька аудиторія, де в голосуванні на сайті 

організаторів заходу відбувалися підрахунки кількості балів за кожну виставу. Таким чином, нова 
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методологія оцінки кращих спектаклів за мистецьким вектором набирала прозорості. Склад 

професійного журі майже не змінювався. Герой України, Народна артистка України Ада Роговцева 

також була зарахована до складу журі. Важливим є той факт, що зростала кількість учасників цього 

заходу, які нерідко представляли декілька своїх вистав. 

На думку грузинського драматурга Рагулі Власідзе, конкурсний огляд «Коломийські 

представлення 2015» у XXI столітті акумулює в собі традиційні та історіографічні аспекти. Водночас 

фестиваль дає можливість наочно передати творчі та культурні надбання своїм наступникам [5]. 

Станом на 2015 рік це перший конкурсний огляд, де представник професійного журі, виконуючи 

оцінювальні обов’язки, репрезентує виставу і як актор. На прикладі вистави «Не плачте за мною 

ніколи» народна артистка України Лариса Кадирова запровадила методику виконання обов’язків 

члена журі та артистки у моно-виставі. Постановка всіх спектаклів відбулася на належному рівні. 

Високою оцінкою був відзначений польський театральний колектив за показ вистави «Спокуса» Яна 

Новара. На думку члена журі Л. Кадирової, «… польський театр існує на межі західного театру 

уявлення, представлення та нашої системи заглиблення в себе, переживання психологізму» [6]. На її 

думку, польський театр, показавши свій спектакль «Спокуса» Яна Новара, продемонстрував 

європейський високопрофесійний рівень сценічного мистецтва, де театральний колектив не лише має 

авторитет у світовому театральному просторі, а й разом з тим рухається своїм репрезентаційно- 

мистецьким напрямком. 

Висновки. Досліджуючи проведення професійного театрального фестивалю «Коломийські 

представлення» від початку його становлення до наших днів, цей мистецький захід посідає гідне 

місце у соціокультурному просторі держави. Автор безпосередньо охопив всю репертуарну політику 

колективів-учасників та розкрив основні моменти організаційних аспектів. Під час дослідження 

конкурсного дійства виявляється доцільність у проведенні фестивальних заходів такого рівня. Таким 

чином, протягом останніх років, включно до 2015 року, відбулося сім фестивалів. У них взяли участь 

близько п’ятдесяти колективів, серед яких один зарубіжний. Оцінювання проводилося 

високофаховим журі з такими метрами театрального руху, як А. Роговцева, Л. Кадирова, Р. 

Коломієць. 
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