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НАШ ЧАС – ТЕАТРАЛЬНИЙ ТРИПТИХ ПРО ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ 
запрошення  invitation 
 

“НАШ  ЧАС”  буде  показаний  у  квітні  в  рамках  наступного  фестивалю 
«Французька  весна  в  Україні»,  організованого  посольством  Франції  та 
Французьким  Культурним  Центром.  Звичайно,  ми  радо  запрошуємо  вас 
прийти на ці вистави і ознайомитись з нашою роботою. 

 

“CES  TEMPS‐CI”  sera  présentée  en  avril  à  Kiev  dans  le  cadre  de  la  prochaine 
édition du festival « Le Printemps Français en Ukraine » organisé par l’ambassade 
de France et l’Institut Français d’Ukraine. Bien sûr, nous vous invitons à assister à 
ces représentations pour prendre connaissance de notre travail. 

 

перша частина / première partie (1h10‘):  ЖИТИ / VIVRE  10‐14 квітня / avril – 19h00 
друга частина / deuxième partie (1h10‘):  ОБЕРЕЖНО: КРИХКЕ! / ATTENTION: FRAGILE!  17‐21 квітня / avril – 19h00 
частина третя / partie trois (1h10‘):   НА ДРУЗКИ… / EN MIETTES…  24‐28 квітня / avril – 19h00 
 

адреса / adresse 
Національний Центр Театрального Мистецтва ім. Леся Курбаса – Вул. Володимирська 23‐в, Київ 01001 
Centre National Les Kurbas pour l’Art du Théâtre – 23‐V, rue Volodimirska, Kiev 01001 
 

Ціна / prix des places: 
200 грн. за один квиток на усі три вистави триптиху / 100 грн. за один квиток на одну окрему вистави триптиху 
200 grv pour un billet donnant accès aux 3 parties du triptyque / 100 grv pour un billet permettant d’assister à une seule partie du triptyque séparément 

 

Квитки / réservations: 
  press.kurbas@gmail.com / (044) 279 50 69 + (050) 385 27 58 
 

Команда / équipe artistique: 
виконавці / interprètes: Ганна ВАСЮТКЕВИЧ, Анастасія ВОЗІЯНОВА, Сергій ГЛИБІН, Артур ДАЛІ, Оксана ЛЕУТА, Христина ЛИСАК, Аліса МУЗЫКА, Nicolas O’CONNELL, 
Валентина ПОНОМАРЕНКО, Роман СИТНИК, Светлана СОКОЛОВА, Robert THOMPSON, Алica ШЕВЦОВА, Ганна ШИЛО, Олександр ЯРУСЕВИЧ; костюми / costumes: Анна 
ПАЛІЙ; світло / lumière: Євген КОПЙОВ; звук /son:  Віктор ВЛАСЮК, Веніамін ГІЙОМЕНКО; драматургія / dramaturgie: Світлана ОЛЕКСЮК; асистент режисера / assistante 
à la mise en scène: Ніна ЗАХОЖЕНКО; режисер / mise en scène: Веніамін ГІЙОМЕНКО 

 

Продукція / production: 
І.Т.ПЕР. українська театрального‐перформатива група / Cie Sens Dessous Dessus / Національний Центр Театрального Мистецтва ім. Леся Курбаса 

При підтримці / avec le soutien de: 
Посольство Франції в Україні – Французький інститут в Україні 
Ambassade de France en Ukraine – Institut Français d’Ukraine 

 

Контакти для преси / contacts presse: 
Ніна ЗАХОЖЕНКО (І.Т.ПЕР.):   099 188 08 64  my.mimino@gmail.com 
Олександр ЧАЙКA (Н.Ц.Т.М. ім. Леся Курбаса) :  097 484 80 90  olexach@gmail.com    



     

НАШ ЧАС – ТЕАТРАЛЬНИЙ ТРИПТИХ ПРО ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ 
презентація  présentation 

Самостійно театр не може змінити життя людей. Все, що він може, 
—  це  зробити  видимим  і  матеріалізувати,  попри  рутину  та  безкінечні 
повтори  щоденних  банальностей,  справжній  стан  сучасного  суспільства, 
показуючи  його  автентичні  кольори  і  смаки,  навіть  якщо  часом  вони 
похмурі  й  гіркі.  Роблячи  це,  він  може  виявити  незвідані,  темні  та  дивні 
аспекти  людського  існування,  а  також  спонтанні  і  неосмислені  думки. 
Таким чином театр може спонукати нас до їх обговорення, а це може бути 
першим  кроком  до  коллективного  осмислення  нашої  природи,  її 
призначення  та  її  змісту  в  рамках  сьогодення.  Цією  мірою  театр  може 
брати  скромну  участь  у  демократичному  житті,  поки  він  не  має  на  меті 
виголошувати істину і не дає нікому уроків.  

“НАШ  ЧАС  –  ТЕАТРАЛЬНИЙ  ТРИПТИХ  ПРО  ЖИТТЯ  ЛЮДЕЙ”  ‐  це  скромне 
запрошення відкритись почуттям і сюрпризам, які нам готує життя, крізь їх 
різноманітні протиріччя  і багатозначність. Спектакль показує нам  їх через 
рухи  тіл,  які  малюють  на  сцені  безмовні  простори  смислу,  зодягнуті  в 
музику,  через  голоси,  які  відчайдушно  намагаються  виразити  простими 
словами те, що не можна сказати через  символічні жести,  які  виконують 
актори,  без  необхідності  узгоджувати  їх  із  жорсткою  логікою  класичної 
“гарної”  історії.   «НАШ ЧАС»  в  основному  побудований  як  серія  снів,  які 
іноді перетворюються на кошмари, але залишають нам свободу надавати 
їм  власного  змісту.  Іще  він  побудований  як  сценічна  поема,  зміст  якої 
залишається  відкритим,  щоб  кожен  зміг  уявити  за  власним  бажанням 
якими могли б чи мали б бути наші життя, щоб вони мали зміст. 

 

Le  théâtre ne peut pas,  seul,  changer  la vie des gens.  Le mieux qu’il 
puisse faire, c’est rendre visible et tangible, derrière la routine et la répétition 
sans  fin des banalités quotidiennes,  l’état  réel de  l’humanité  contemporaine 
en montrant ses couleurs et ses saveurs authentiques, même si celles‐ci sont 
parfois  sombres  et  amères.  Ce  faisant,  il  peut  révéler  certains  aspects 
méconnus,  obscures  et  étranges  de  nos  conditions  d’existence  ainsi  que 
certaines de nos manières  spontanées et non  réfléchies de penser. De  cette 
façon le théâtre peut nous encourager à les discuter, ce qui est un premier pas 
pour penser collectivement notre nature, sa destinée et son sens aujourd’hui. 
Dans  cette  mesure,  le  théâtre  peut  participer  modestement  à  la  vie 
démocratique  tant  qu’il  ne  prétend  pas  proclamer  la  vérité  ou  donner  des 
leçons à quiconque. 

“CES  TEMPS‐CI  –  TRIPTYQUE  THEATRAL  SUR  LA  VIE  DES  GENS”  est  une 
modeste  invitation  à  s’ouvrir  aux  sentiments  et  aux  surprises  que  peuvent 
provoquer  nos  vies  à  travers  leurs  contradictions  variées  et  leurs  sens 
multiples.  Le  spectacle  évoque  ceux‐ci  par  le  mouvement  de  corps  qui 
dessinent sur scène des espace de sens silencieux habillés de musique, par des 
voix qui tentent désespérément de dire par des mots simples ce qui est peut‐
être  inexprimable, par des gestes symboliques que  les acteurs exécutent sans 
qu’il  soit besoin de  les  conformer à  la dure  logique d’une  classique “bonne” 
histoire.  “CES  TEMPS‐CI”  est  essentiellement  construit  comme  une  série  de 
rêves qui parfois tournent au cauchemar mais qui nous  laissent  libres de  leur 
donner  notre  propre  interprétation.  Il  est  aussi  construit  comme  un  poème 
scénique dont le sens reste ouvert pour que chacun puisse imaginer à sa guise 
ce que pourrait – ou devrait – être nos vies pour qu’elles aient un sens. 

 
   



     

НАШ ЧАС – ТЕАТРАЛЬНИЙ ТРИПТИХ ПРО ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ 
концепція  conception 

«НАШ  ЧАС»  ‐  це  театральна  композиція  з  трьох  частин,  які 
називаються: «ЖИТИ», «ОБЕРЕЖНО: КРИХКЕ!» та «НА ДРУЗКИ…». Кожна з 
них  триває  одну  годину  і  десять  хвилин.  Вони  об'єднуються  як  три  серії 
фрагментів  життя,  які  перекликаються  між  собою,  не  складаючись  у 
закінчену  історію.  Кожна  частина  розкривається  на  манер  кубістського 
живопису, і разом вони вимальовують калейдоскопічне обличчя сучасного 
людства, фрактальний пейзаж теперішнього людського життя. 

Три  частини  триптиху  створені  як  три  серії  фрагментів,  певні 
складові  елементи  кожної  з  яких  (деякі  значущі  жести,  особливі 
предмети  чи  ситуації)  з'являються  й  в  інших  частинах,  але  в  іншому 
контексті,  що  змінює  їх  початковий  смисл,  збагачуючи  і  доповнюючи 
його.  Таким чином мають місце різні варіації близьких за змістом тем, 
які  перекликаються  в  різних  частинах.  Це  і  є  фундаментом  загальної 
структури. Звідси, спираючись на пам’ять уже побачених частин, думка, 
стимульована емоціями та запитаннями, які ставить кожна сцена, може 
зіставити  різні  елементи,  розсіяні  у  спектаклі,  і  встановити  між  ними 
зв'язки.  А  отже,  не  лінійна  наративна  основа  закладає  послідовність 
сцен,  з  яких  складається  кожна  з  трьох  частин  триптиху,  ані  їх 
внутрішній  порядок,  а  система  значень,  у  якій  окремі  елементи 
діалогують  з  іншими  в  різних  частинах  і  все  це  надає  кожному  з  них 
особливу цінність, створену його зв’язками з усіма іншими елементами 
так  само,  як  як  колір  у  живописній  композиції  отримує  особливе 
значення  залежно  від  його  ближчого  чи  віддаленого  розташування  з 
іншими  кольорами  і,  незалежно  від  того,  що  їх  сукупність  можливо 
створює певний мотив чи розповідає історію. 

 Саме  тому  «НАШ ЧАС»  ‐  це  особлива  театральна  пропозиція  в 
тому  значенні, що  її  постановка  залучає  глядача  до  вільного  творення 
та уявлення логічних та причиново‐наслідкових зв’язків між частинами, 
які  на  перший  погляд  видаються  розрізненими.  Саме  він,  глядач,  під 
впливом  емоцій,  які  викликає  в  нього  та  чи  та  сцена,  створює  свою  
особливу  історію  та  інтерпретацію  спектаклю,  застосовуючи  власне 

“CES  TEMPS‐CI”  est  une  composition  théâtrale  en  trois  parties  intitulées 
respectivement  “VIVRE”,  “ATTENTION:  FRAGILE!”  et  “EN MIETTES…”.  Chacune 
dure une heure et dix minutes. Elles s’assemblent comme trois séries symboliques 
de morceaux de vie qui se font écho sans raconter d’histoire définie. A travers le 
déploiement  de  chaque  partie,  un  peu  comme  dans  la  peinture  cubiste, 
l’ensemble  finit  par  dessiner  un  visage  kaléidoscopique  de  l’humanité 
contemporaine, un paysage fractal de la vie humaine actuelle. 

Les  trois  parties  du  triptyque  sont  conçues  comme  trois  séries  de 
fragments dont certains éléments constitutifs (un geste signifiant, un objet singulier 
ou une situation particulière) reviennent d’une série à l’autre, mais dans un autre 
contexte  et  de  façon  différente,  ce  qui  transforme  leur  sens  initial,  l’enrichit  et 
progressivement  le  complète.  Se mettent  ainsi  en  place  des  variations  sur  des 
thèmes proches qui se répondent d’une partie à l’autre. Cela confère à l’ensemble 
la  structure  d’une  sorte  de  rhizome.  Ainsi,  en  s’appuyant  sur  la mémoire  des 
séquences déjà vues, la pensée, stimulée par les émotions et les interrogations que 
la scène suscite, peut rapporter les uns aux autres les différents éléments égrainés 
au fil du spectacle et y établir des relations. Ce n’est donc pas une trame narrative 
linéaire qui  justifie  la succession des séquences qui composent chacune des trois 
parties du triptyque, ni celle de ces trois parties elles‐mêmes, mais un réseau de 
significations où certains éléments dialoguent avec certains autres dans les autres 
parties, ce qui finit par donner à chacun d’eux sa valeur propre du fait des relations 
qu’il entretient avec  la  totalité des autres –  tout  comme une  couleur, dans une 
composition picturale, prend sa valeur propre en raison de son voisinage plus ou 
moins  proche  avec  toutes  les  autres,  indépendamment  du  fait  que  l’ensemble 
expose éventuellement un motif, ou raconte une histoire. 

“CES TEMPS‐CI” constitue donc une proposition théâtrale singulière en ce 
sens que la mise en scène incite le spectateur à librement inventer, imaginer des 
relations logiques et causales entre des séquences en apparence disparates. A lui 
de construire, stimulé par les émotions que la scène lui procure, sa propre histoire, 
sa  propre  interprétation  du  spectacle,  en  mettant  en  œuvre  à  sa  vision 
personnelle du monde. Ainsi le sens de “CES TEMPS‐CI” demeure volontairement  



     
світу.  Отже  смисл  композиції  «НАШ  ЧАС»  залишається  навмисно  та 
свідомо  мінливим  і  закликає  кожного  звернутись  до  власної  творчості, 
щоб  доповноти  його.  Той  факт,  що  живе  виконання  може  бути  іншим 
кожного разу і відрізнятись від смислу, який ми надаємо йому, відкриває 
простір  дискусії  для  того,  щоб  порівняти  різні  думки.  Ось  чому  після 
кожної вистави ми пропонуємо зустріч з публікою. Досвід показав нам, що 
ці  зустрічі  є  необхідною  складовою  нашої  театральної  пропозиції.  «НАШ 
ЧАС» ‐ це результат робочого процесу останніх трьох років, протягом яких 
кожна  з  частин була попередньо поставлена перед публікою  і що наразі 
дістав свого завершення. 

ouvert et appelle chacun à faire preuve de créativité pour  le compléter. Le fait 
que  les  interprétations puissent varier d’un spectateur à  l’autre ou différer du 
sens  que  nous  lui  donnons  nous‐mêmes  conduit  à  ouvrir  la  discussion,  à 
comparer  nos  points  de  vue.  C’est  pourquoi  nous  proposons,  après  chaque 
représentation, une  rencontre avec  le public. L’expérience nous a montré que 
cette  discussion  est  partie  intégrante  de  notre  proposition  théâtrale.  “CES 
TEMPS‐CI” est en effet  le résultat d’un processus de travail de trois ans durant 
lequel  chacune  de  ses parties  a  fait  l’objet  de  pré‐mises  en  scène  testées  en 
public et qui atteint, aujourd’hui, son achèvement. 

   



     

НАШ ЧАС – ТЕАТРАЛЬНИЙ ТРИПТИХ ПРО ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ 
теми  thèmes 

Подивіться на людей. Здалеку, у світлі з'являються тіла, вони рухаються. 
Чуєте  звук  їхніх  голосів,  проте  не  розумієте, що  вони  кажуть.  Але ж  це  вже 
цілий  світ,  наповнений  змістом,  який  передається  через  пози,  жести,  тембр 
голосів та індивідуальність кожного. Стосунки, які ми легко відчуваємо і які не 
потрібно  пояснювати,  зав'язуються  поза  словами  та  розумінням:  ви можете 
побачити матір та її дитину, закоханих, зустріч політиків, робітників на заводі, 
коротше  кажучи,  весь цей рухливий  світ життя,  який приймає форму ще до 
того,  як  її  можна  описати.    Молитись  Богу,  помирати  від  голоду,  ховати 
небіжчиків,  закохуватись,  зачинати  дитину  чи  робити  аборт,  вбивати  через 
пристрасть,  відокремлюватись  від  інших,  іти  на  війну,  повертатись  з  війни, 
збиратись за обіднім столом, – усі ці миті життя, які переплітаються навколо 
нас, виявляються сутністю нашого  існування ще до того, як вона знайте своє 
підтвердження в історіях, долях, ідеологіях. 

Зовсім  нелегко  вийти  з  тваринного  стану,  випростатись  і  йти  прямо, 
дивитись на зорі, звертати увагу на ближніх, на тих, хто слабший за нас, одним 
словом  –  жити  разом,  поділяючи  моменти  справжньої  сопричетності  й 
оберігати  себе  від  варварства,  що  причаїлось  у  глибині  нас  самих.  Усе  це 
нестійке.  Умовиводи  та  ідеї,  будь‐які  форми  влади  намагаються  навести  у 
цьому  порядок,  щоб  організувати  їх  якнайвигідніше  для  сьогодення, 
ризикуючи зламати ці тонкі зв'язки, які нас об'єднують один з одним у рухливе 
та крихке коло, всі ці тонкі зв'язки, які допомагають нам стояти прямо, разом, 
без одягу й прикрас, спираючись один на одного. «НАШ ЧАС» ‐ це прогулянка 
крізь  знаки  цієї  крихкої  сутності  та  зусилля,  які  ми  робимо,  щоб  утримати 
рівновагу на тоненькій ниточці людського існування. 

Regardez  les  gens.  De  loin,  sous  la  lumière,  apparaissent  des  corps, 
mobiles. Le son des voix ne laisse pas encore entendre ce qu’ils disent. Pourtant 
c’est déjà tout un monde de sens qui apparaît à travers des postures, des gestes, 
des timbres de voix, la démarche de chacun. Des relations que nous comprenons 
très bien et qui n’ont pas besoin d’explication se nouent au‐delà des mots et des 
raisons :  on  reconnaît  une  mère  et  son  enfant,  des  amoureux,  un  meeting 
politique, des ouvriers au travail dans une usine, bref tout un monde grouillant 
de vie qui déjà prend  forme avant même sa description. Prier Dieu, mourir de 
faim, enterrer ses morts, tomber amoureux, faire un enfant ou avorter, tuer par 
passion, s’isoler des autres, partir à  la guerre, revenir de  la guerre, partager un 
repas,  tous  ces moments  de  vie  qui  peuvent  se  télescoper  autour  de  nous 
apparaissent  comme  la  chair  de  notre  existence  avant même  que  celle‐ci  ne 
trouve sa justification dans des histoires, des destins, des idéologies. 

Il n’est pas  facile de sortir de  l’animalité et de marcher debout sur nos 
deux jambes, de regarder les étoiles, de prêter attention à son prochain, au plus 
faible  que  soi,  bref  de  vivre  en  commun  en  partageant  des  moments  de 
communion authentique et en se préservant de la barbarie qui est tapie en nous‐
mêmes. Tout cela est  instable. Des  raisons et des  idées, des pouvoirs de  toute 
sorte tentent d’y mettre de l’ordre pour gérer les choses et les rendre profitables 
au quotidien, au risque de briser les liens ténus qui nous relient les uns aux autres 
en un  cercle mobile et  fragile,  tous  ces  liens  ténus qui nous  font  tenir debout 
ensemble, adossés nus les uns aux autres. "CES TEMPS‐CI" est une promenade à 
travers  les  signes  de  cette  fragilité  et  des  efforts  que  nous  faisons  pour  nous 
maintenir en équilibre sur le mince fil de l’humanité. 

   



     

НАШ ЧАС – ТЕАТРАЛЬНИЙ ТРИПТИХ ПРО ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ 
мови  langues 
 

 
В  усіх  трьох  частинах  триптиху  «НАШ  ЧАС»,  короткі  фрагменти 

класичних  текстів  (Шекспір,  Бодлер),  а  також  декілька  коротких  прозаїчних 
фраз  виринають зі звукового пейзажу, що переважно складається з музики та 
тиші.  Ці  мовні  елементи,  які  точно  не  беруть  на  себе  левову  частку  нашої 
театральної пропозиції, вбудовані у хореографічні постановки та тілесні жести. 
Це надає  їм нових контекстів  і змістів, відірваних від першозначення. Більшу 
частину часу вони також повторюються, відбиваючись, як у дзеркалах, у різних 
мовах: українській, російській, англійській, французькій,  італійській, німецькій  
та інших. Через це  такі фрази й тексти набувають подвійного статусу: з одного 
боку, їх значення набуває загальнолюдського змісту, поза межами локальних 
культурних  особливостей  у  тому  сенсі,  що  текстуальна  матерія  ніби  долає 
різниці  між  мовами,  але,  з  іншого  боку,  такий  підхід  нагадує  нам  міф  про 
Вавилон,  де мови стали причиною непорозуміння між людьми. 

Більше  того,  у  ході  розвитку  триптиху  мовні  елементи 
використовувались усе рідше  і майже зникли в останній частині. Це не було 
усвідомленим  рішенням  на  початку  роботи,  яка  зародилась  під  час 
президентства Віктора Януковича, була продовжена під час подій на Майдані і 
закінчена під час підписання других Мінських домовленостей, а це значить у 
такий період часу, коли вираз тримати своє слово нічого не значить і коли те, 
що  одні  говорять  в  урочистих  промовах,  насправді  означає  протилежне  від 
того, що вони думають, а  інші виголошують   їх щоб підмінити реальний стан 
речей. Ця недовіра до мови стала очевидною тільки після закінчення роботи 
над  постановкою,  і,  здається,  це  навіть  надає  спектаклю  можливість  стати 
доступним для всіх глядачів незалежно від їх рідної мови. 

 
 
 
 
 

 
Dans  “CES  TEMPS‐CI”,  certains  courts  fragments  de  textes  classiques 

(Shakespeare,  Baudelaire)  ainsi  que  quelque  courtes  phrases  prosaïques 
émergent d’un paysage sonore majoritairement composé de musique et parfois 
de silence. Ces éléments de  langage – qui donc ne se taillent pas  la part du  lion 
dans notre proposition théâtrale – sont enchâssés dans  les chorégraphies et  les 
gestes exécutés par les corps. Cela leur donne de nouveaux contextes, donc une 
portée déconnectée de leur sens originel. La plupart du temps ils sont également 
répétés – diffractés – aux miroirs de plusieurs langues : ukrainien, russe, anglais, 
français,  italien, allemand, etc. Ce  faisant,  ils  acquièrent un  statut ambivalent : 
d’une  part,  leur  signification  apparaît  plus  universelle  et  indépendante  des 
cultures locales dans la mesure où les matériaux textuels semblent transcender la 
différence des  langues et, d’autre part, un  tel  traitement  rappelle  le mythe de 
Babel où les discours sont le lieu de l’incompréhension entre humains. 

De plus, au fur et à mesure que le triptyque progresse d’une partie à la 
suivante,  le  langage  devient  de  plus  en  plus  rare  jusqu’à  presque  disparaître 
dans  la dernière. Cela ne fut pas une décision consciente au début d’un travail 
commencé pendant  la présidence de Victor Ianoukovitch, continué pendant les 
événements du Maydan et achevé au moment de  la signature des “accords de 
Minsk ‐ 2”, c’est‐à‐dire en un temps où tenir parole ne signifie plus rien et où les 
discours des uns expriment exactement l’opposé de ce qu’ils pensent alors que 
ceux des autres s’emploient à entièrement travestir la réalité. Après coup, cette 
méfiance  à  l’égard  du  langage  comme  tel,  qui  n’est  devenue  claire  qu’en 
terminant la mise en scène, il apparaît que cela donne une chance au spectacle 
d’être accessible au public indépendamment de sa langue maternelle. 
 
 
 



     

НАШ ЧАС – ТЕАТРАЛЬНИЙ ТРИПТИХ ПРО ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ 
I. T. ПЕP. INTERNATIONAL THEATRE PEPFORMING GROUP 

 
I.T.PER. –  International Theatre PERforming group —  це  група митців 

різних  жанрів,  таких  як:  актори,  танцюристи,  співаки,  музиканти, 
звукорежисери,  художники  зі  світла,  театральні  та  кінорежисери, 
художники,  фотографи,  графічні  дизайнери  та  інші.  Це  люди  різних 
національностей,  переважно  українці,  але  також  росіяни,  поляки  й 
американці,  які  живуть  в  Україні.  Вони  відкриті  до  будь‐якої  форми 
міжнародної  співпраці,  яка  має  на  меті  розвивати  нову  естетику  в  галузі 
перформативного  мистецтва.  Вони  створили  колектив,  у  рамках  якого 
кожен  працює  над  творенням  спектаклів,  застосовуючи  власні  професійні 
навички,  а  також,  беручи  активну  участь  у  роботі,  яка    безпосередньо  не 
стосується їхньої основної освіти. 

Заснована  у  2010  році,  незалежно  від  будь‐яких  українських 
державних  театральних  структур  через  їх  загальну  корумпованість  та 
неспроможність  створити  спектаклі  міжнародного  рівня,  наповнені 
сучасною естетикою і які можна було б порівняти із західними аналогами, 
I.T.PER.  беручи  участь  у  подіях  Майдану  2013‐2014  рр.,  заснувала 
некомерційну громадську організацію, офіційно зареєстровану в Україні. 

Те, що об’єднує учасників  I.T.PER., – це спільне переконання, що 
театр може стати головним засобом створення демократичнішого життя 
в  Україні  та  поза  нею,  якщо  він  пропонує  публіці  спектаклі,  які 
стимулюють  її  до  обговорення  важливих  для  сучасного  українського 
суспільства  питань,  а  також  більш  узагальнено,  питань,  актуальних  для 
теперішньої  глобалізованої  західної  культури,  на  модель  якої 
орієнтується Україна в своєму бажанні наздогнати та перейняти її і може 
здаватись  сьогодні  лабораторією,  де  сучасні  західні  цінності  (або  їх 
відсутність)  можуть  бути  протестовані,  наприклад,  через  можливість 
різноманітних  театральних  естетичних  форм  на  сцені.  Українською 
мовою, акронім I.T.ПEР означає “і тепер!”, тому що теперішня ситуація в 
Україні,  а  також  загалом  у  глобалізованій  західній  культурі  потребує 
нагальних і глибоких змін як у суспільстві, так і на сцені. 

 
I.T. PER. – International Theatre PERforming group rassemble des artistes 

variés : acteurs, danseurs, chanteurs, ingénieur du son, designer lumière, metteurs 
en  scène de  théâtre,  réalisateurs de  films, plasticiens, photographes, graphistes, 
etc. de diverses nationalités, pour la plupart ukrainiens mais aussi russes, polonais 
et  américains,  tous  vivant  en  Ukraine.  Ils  sont  ouverts  à  toute  forme  de 
collaboration  internationale permettant de développer de nouvelles  esthétiques 
dans  le domaine des arts de  la performance. Organisé en collectif, chaque artiste 
collabore  à  la  réalisation  des  spectacles  en  y  apportant  ses  compétences 
professionnelles  spécifiques  mais  aussi  en  participant  activement  à  toutes  les 
autres tâches qui ne relèvent pas en propre de sa formation professionnelle initiale. 

Fondé  en  2010  en  marge  de  la  structure  étatique  ukrainienne  de 
production théâtrale à cause de sa corruption généralisée et de son incapacité 
à produire des spectacles d’esthétique contemporaine de niveau international 
comparable  à  ceux  de  l’Ouest,  I.T.  PER.,  lors  de  sa  participation  aux 
événements du Maydan de 2013‐14, s’est constitué en association à but non 
lucratif de droit ukrainien. 

Ce qui unit  les membres de  I.T.  PER.  est  la  conviction partagée que  le 
théâtre peut être un moyen majeur de construction d’une vie plus démocratique 
en  Ukraine  –  et  ailleurs  –,  s’il  offre  au  public  des  spectacles  susceptibles  de 
stimuler  le  débat  à  propos  des  questions  qui  traversent  la  société  ukrainienne 
actuelle et, plus généralement,  la culture occidentale globalisée d’aujourd’hui au 
regard  de  laquelle  l’Ukraine,  dans  son  désir  de  rattraper  son  retard  et  de  se 
conformer à ce modèle, peut aujourd’hui apparaître comme un laboratoire où les 
valeurs occidentales  contemporaines  (ou  le manque  de  telles  valeurs)  peuvent 
être testées, par exemple en en proposant les multiples présentations esthétiques 
possibles  sur  scène.  En  Ukrainien,  l’acronyme  I.T.ПEР  (“і  тепер !”)  signifie  “et 
maintenant !” car notre situation actuelle en Ukraine, mais aussi bien la situation 
présente de la culture occidentale globalisée, appelle d’urgence, à la ville comme à 
la scène, de profonds changements. 
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I.T.ПЕР. Міжнародна Театрально‐ПЕРформативна група 

У Національному Центрі Театрального Мистецтва ім. Леся Курбаса 
вул. Володимирська 23‐В, Київ 01001 – Україна 
 
Ніна ЗАХОЖЕНКО  099 188 08 64  my.mimino@gmail.com 
Олександр ЧАЙКА  097 484 80 90  olexach@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
facebook.com/groups/i.t.per/ 
 
 


