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Дніпропетровський академічний український
музично-драматичний театр ім. Т.Г.Шевченка
засновано у 1918 році у Києві як перший
професійний театр України, який мав назву
Державний драматичний театр.
У 1919 році Державний драматичний театр
було перейменовано на Перший державний драматичний театр УРСР ім.
Т.Г.Шевченка. У перше десятиріччя існування театру керівниками були
головний режисер О.Загаров, реформатор театру Л.Курбас, І.Мар’яненко
(директор театру).
У
ті роки театру служили корифеї: А.Хорошун,
Г. Борисоглібська, С.Паньківський, Г.Мещерська, Ф.Левицький, М.Буторін,
Л.Гаккебуш, М.Тінський, Н.Ужвій, О.Сердюк, О.Смирнов, Г.Маринич,
Є.Сидоренко, О.Зініна, І. Замичковський, К. Бережний та інші особистості. На
афіші театру, серед п’єс вітчизняної і зарубіжної класики були: «Лісова пісня»
Л.Українки, якою почав свою діяльність театр у листопаді 1918 року,
«Гайдамаки» Т.Шевченка у постановці Леся Курбаса, «Гріх», «Брехня»,
«Дисгармонія» В.Винниченка, «Ревізор» М.Гоголя, «Примари» Г.Ібсена,
«Ткачі» Г.Гауптмана, «Мірандоліна» К.Гольдоні, «Тартюф» Ж.-Б.Мольєра.
З 1921 по 1926 роки трупа успішно гастролює по Україні.
У 1927 році театр переводиться до м. Дніпропетровськ. У репертуарі
були твори української, російської та західноєвропейської класики, модерного
напряму. У 30-х роках здійснювали постановки режисери О.Дикий (Москва),
І.Терентьєв (Ленінград) Г.Юра (Київ), Л.Южанський, І.Юхименко,
В.Галицький та інші.
Під час Великої Вітчизняної війни концертні бригади на чолі з головним
режисером І.Кобринським та народною артисткою України З. Хрукаловою дали
більше 300 концертів на фронті.
У повоєнні роки успіхом у глядачів користувалися переважно оперети та
комедії: «Запорожець за Дунаєм» Г.Артемовського, «Майська ніч»
М.Старицького, "Трембіта" Ю.Мілютіна, "Вільний вітер" І.Дунаєвського.
Багато з них не сходили з афіш протягом багатьох десятиліть. Театр завжди
активно гастролював. Розквітнули нові самобутні особистості: режисери
К.Капатський, Д.Лазуренко, О.Сумароков, актори Л.Задніпровський,
М.Садовський, П.Масоха, М.Ільченко, І.Михлик, О.Аведіков, А.Верменич,
В.Овчаренко, Н.Мамай, Г.Козловська, Н.Горна, У.Калініченко, художники
Л.Скрипка та М.Корольов.
У 50-60-ті роки з’явилась плеяда талановитих митців, таких як
В.Курилов, К.Карпенко, А.Білгородський, С.Станкевич, Г.Березанська,
П.Лисенко, В.Курилов,
А.Пуліна, В.Чечот, Л.Бондаренко, Л.Кушкова,
О.Петренко, Л.Стілик, В.Шевченко, М.Стороженко, балетмейстер В.Грекова,
художник В.Зюзін та багато інших блискучих талантів.

У 1979 році відбулась реконструкція театру за
проектом архітекторів Є. Яшунського і В.Халявського. На фасаді театру скульптором Ю.Павловим
створені барельєфи на теми етапних постановок.
У 80-х роках морально-естетичні проблеми,
духовні пошуки сучасника виходять у виставах на
перший план: «Кафедра» В.Врублевської, «Енергійні
люди» В.Шукшина. «Святий і грішний» M.Варфоломеєва. Серед зарубіжної
класики: «П’ять діамантів Тев’є-молочника» Шолом-Алейхема (реж. В.Сміян),
„Молода хазяйка Ніскавуорі” Х.Вуолійокі (реж. Гр.Богомаз-Бабій),
«З коханням не жартують» П.Кальдерона, «Двоє на гойдальці» У.Гібсона,
«Дорога Памела» Дж. Патрика (реж. О.Михайлов) та ін..
Серед постановок першого десятиліття нового сторіччя знаковими стали
роботи режисера Лідії Кушкової: "Конкурс" О.Галіна, "Назар Стодоля"
Т.Шевченка, "Лісова пісня" Л.Українки, "Запороги" В.Веретенникова, оперета
"Аршин мал алан" У. Гаджибекова, створена за сприянням ліги азербайджанців
України, "Сільва" І.Кальмана, та інші. Декілька з цих вистав мав змогу
побачити київський глядач у приміщенні театру ім. І. Франка, а вистава
"Запороги" була знята як телефільм. Свого глядача знайшли і спектаклі
Анатолія Канцедайла: "Автобус" О.Стратієва, "Украдене щастя" І.Франка
(гран-прі фестивалю "Січеславна-2001"), "Новосельці" М.Кропивницького та
інші.
У 2004 році театру надано статус «академічний».
У 2009 році відбулася реставрація приміщення і фасаду театру.
Cьогодні керманичами театру виступають: народний артист України
Валерій Ковтуненко (директор-художній керівник театру), заслужений діяч
мистецтв України Анатолій Канцедайло (головний режисер), Юрій Бєднік
(головний диригент), В’ячеслав Івлюшкін (балетмейстер-постановник).
Коріння успіху театру ім. Т.Шевченка – у народності нашого мистецтва.
Притаманні музично-драматичному театру ліризм, глибина почуттів,
музичність, щирий український гумор – все це
допомагає людям залишити свої проблеми і
поринути у світ театру. Наші комедії, драми,
трагедії, оперети та казки вітчизняних і
зарубіжних драматургів не залишать нікого
байдужими.
У театрі працюють високопрофесійні
актори, оркестр та балет. У складі трупи
народні артисти України: режисер Л.Кушкова,
В.Крачковський, Г.Маслюк, М.Чернявський; заслужені артисти України:
Н.Тафі, Н.Ніколаєва, В.Бережницький, Л.Бєлінська, В.Гунькін, І.Медяник,
Ж.Дмитренко, М.Постолака, В.Сушко, В.Мойсеєнко.
Шевченківці залишаються вірними традиції – гастролювати по містам
України. Найчастіше відвідуємо Бердянськ, Полтаву, Нікополь, Кременчук,
Комсомольск, Кіровоград, Одесу, міста Криму.

Театр відзначається нагородами на різноманітних театральних
фестивалях і конкурсах, таких як: "Мельпомена Таврії" (м.Херсон),
"Січеславна" (м.Дніпропетровськ), "Данапріс" (м.Запоріжжя), «Лесині джерела»
(м. Новоград-Волинський) та ін..
У 2013 році театр святкує свій 95-річний ювілей.

Ласкаво просимо до нашого театру!

Л.Українка «Лісова пісня» драма-феєрія на 2 дії
нар.арт. Укр. М.Чернявський (Лісовик), С.Сушко (Мавка)
L.Ukrainka “The Forest Song” fairy drama in 2 acts
P.A.U. M. Chernyavsky (Lisovyk), S.Sushko (Mavka)

Б.Рацер, В.Константинов «Діоген» комедія на 2 дії
B.Ratser, V.Konstantynov “Diogen” comedy in 2 acts

The Dnipropetrovsk Ukrainian Academic music&drama theatre named after
T.Shevchenko, one of the oldest theatres, was founded in Kiev, 1918 as The State Drama
theatre. One year later it was renamed to The 1-st State Drama
theatre of Ukraine Republic named after T.Shevchenko. The
leaders were O.Zagarov (chief stage director), theatre reformer
and well-known stage director Les Kurbas, I.Maryanenko
(director and actor). In those years in theatre served prominent
actors such as: A.Khoroshun, ІG.Borysoglibska, S.Pankivsky,
G.Meshcherska, F.Levitsky, M.Butorin, L.Gakkebush,
M.Tinsky, N.Uzhviy, O.Serdyuk, O.Smirnov, G.Marynych,
E.Sydorenko, O.Zinina, I.Zamychkovsky, K.Berezhniy and others. The playbill contained
pieces of domestic and European classics: “The Forest Song” (the first performance of our
theatre), “Haydamaky” by T.Shevchenko (staging by L.Kurbas), “The Sin”, “The Lie”,
“The Disharmony” by V.Vynnychenko, “The Inspector General” by M.Gogol, “Ghosts” by
H.Ibsen, “The Weavers” by G.Hauptmann, “Mirandolina” by C.Goldoni, “Tartuffe” by
J.-B. Molière. The theatre successfully performed plays on tour in Ukraine.
In 1927 the theatre was moved to Dnipropetrovsk. The repertoire consists of
Ukrainian, Russian and West European classic and modern plays: In 30-s the great stage
directors were O.Dykiy (Moscow), I.Terentyev (Leningrad), G. Yura (Kyiv) L.Yuzhansky,
I.Yukhemenko, V.Galitsky and others.
During WW II concert brigades with chief stage director I.Kobrynsky and
outstanding People’s Actress Z. Khrukalova on lead had given more than 300 concerts on
the battlefronts.
In postwar period Ukrainian operettas and comedies “Zaporozhian beyond the
Danube” by S. Gulak-Artemovsky, “May Night” by M.Starytsky, “Trembita” by
Y.Milyutin, “Free Wind” by I.Dunaevsky enjoyed wide popularity among the spectators.
Many of these plays had been in repertoire for several decades. The distinguished artists
were K.Kapatsky, D.Lazurenko, O.Sumarokov (stage directors), L.Zadniprovsky,
P.Masokha, M.Ilchenko, I.Mykhlyk, V.Ovcharenko, G.Kozlovska, N.Gorna, O.Avedikov,
M.Sadovsky (actors), L.Skrypka and M.Korolyov (stage designers).
In 1950-60-s the new generation of talented artists emerged on the stage, among them
were A.Pulina, V.Kurilov, S.Stankevich, G.Berezanska, V.Shevchenko, M.Storozhenko,
V.Chechot, L.Bondarenko, O.Petrenko, L.Stylyk, P.Lysenko, A.Bilgorodsky, V.Grekova
(ballet master), V. Zuzin (stage designer) and many others.
In 1979 the building was reconstructed by design of
architects E.Yasunsky and Y.Pavlov.
In 1980-es moral, esthetical and spiritual problems
became primary in plays of those days. Among the best are
“The Cathedra” by V.Vrublevska, “Energetic people” by
V.Shukshin, “The Saint and The Sinner” by
M.Varpholomeev (directed by O.Mikhaylov).
The productions of stage director Lidia Kushkova
appeared to be token in the first decade of 21-th century. Among the best are “The
Competition” by O.Galin, “Nazar Stodolya” by T.Shevchenko, “The Forest Song” by
L.Ukrainka, “Zaporogy” by V.Veretennikov (was filmed in capital of Ukraine – Kiev),
operettas “Arshyn Mal Alan” by U.Gadzhibekov (created with a support of Azerbaijani
League in Ukraine) and “Silva” by I.Kalman. Some of performances were shown on Kiev
stage. The works “The Bus” by O.Stratiev, “The Stolen Happiness” by I.Franko (the Grand

prize of “Sicheslavna-2001” festival), “The New Settlers” by M.Kropyvnytsky and others
staged by Kantsedaylo also found its spectators.
In 2004 the theatre gained the “academic” status.
In 2009 the building was fundamentally renewed.
At present the Shevchenko theatre is currently managed
by People’s Artist of Ukraine Valeriy Kovtunenko
(general director and art manager), Honoured Art Worker
Anatoliy Kantsedaylo ( chief stage director), Yuri Bednyk
(chief conductor), Vyacheslav Ivlushkin (ballet master).
The roots of theater’s popularity is in authentic
nationality of our art. Musicality, lyrycism, the depth of
feelings, true-hearted Ukrainian humor help people to leave their problems behind and
enjoy the world of theatre. Comedies, dramas, tragedies, operettas, fairy-tales of native and
foreign playwrights will not leave the spectators unmoved. We’ve got professional actors,
orchestra and ballet. The troupe include such luminaries as People’ Artists of Ukraine
L. Kushkova, G.Maslyuk, M.Chernyavsky, V. Krachkovsky; Honoured Artists of Ukraine
Zh.Dmytrenko, V.Sushko, M.Postolaka, N.Nikolaeva, V.Gunkin, I.Medyanyk, L.Belinska,
V.Berezhnitski, V.Moiseenko.
Our theatre has the old tradition to go on tour across the Ukraine. Most often we visit
Berdyansk, Poltava, Kremenchuk, Kirovograd, Odessa, Krym and so on.
We take active part in theatrical festivals and competitions, for instance
“Sicheslavna” (Dnipropetrovsk), “Danapris” (Zaporizhya), “Melpomena of Tavria”
(Kherson), “Lesyny’s Sources” (Novograd-Volynskiy) and become owners of different
awards.
In 2013 we celebrate 95th jubilee.
Welcome to The Dnipropetrovsk Ukrainian Academic music&drama theatre
named after T.Shevchenko!
О.Гаврош «Ромео і Жасмин»
драматична повість про людей і тварин
В.Олійник (Кіт), Я.Григоришина (Жасмин)
O.Наvrosh “Romeo and Jasmine”
dramatic story about people and animals
V.Oliynyk (Cat), Y.Grygoryshina (Jasmine)
Л.Кушкова «Коза-Дереза»
музична казка
L.Kushkova “Koza-Dereza”
musical fairy tail

І.Нечуй-Левицький «Кайдашева сім’я»
Трагікомедія на 2 дії

І. Кальман «Маріца»
оперета на 2 дії

І.Nechuy-Levytsky “The Famіly of Kaydash”

I.Kalman “Maritsa”

Tragic comedy in 2 acts

operetta in 2 acts

Л. Кушкова «Майська ніч» (за М. Гоголем)
музична комедія на 2 дії

L. Kushkova “The May Night” (after M. Gogol)
musical comedy in 2 acts

Г. Квітка-Основ’яненко «Шельменко-денщик»
комедія на 2 дії

Gr. Kvitka-Osnovyanenko “Shelmenko the striker”
comedy in 2 acts

О.Дударєв «Вечір»
драма на 2 дії

O. Dudarev “The Evening”
drama in 2 acts

Т.Шевченко «Назар Стодоля»
драма на 2 дії

T.Shevchenko “Nazar Stodolya”
drama in 2 acts

Діючий репертуар 2013 року
Українська класична драматургія:
1. Т.Шевченко „Назар Стодоля”, драма. Реж. н.а.У. Лідія Кушкова
2. Леся Українка " Лісова пісня”, драма-феєрія Реж. н.а.У. Лідія Кушкова
3. Г. Квітка-Основ’яненко „Сватання на Гончарівці”, музична комедія
4. І. Котляревський „Наталка полтавка”, оперета. Реж. н.а.У. Лідія Кушкова
5. І. Франко „Украдене щастя”, епічна комедія. Реж. з.д.м.У. Анатолій Канцедайло
6. М.В.Гоголь «Майська ніч», інсценізація Л.Кушкової, музична феєрія. Реж. н.а.У.
Лідія Кушкова
7. І.Нечуй-Левицький «Кайдашева сім’я». Інсценізація Л.Кушкової, трагікомедія.
Реж. н.а.У. Лідія
8. Г. Квітка-Основ’яненко «Шельменко-денщик», комедія. Реж. н.а.У. Лідія
Кушкова
9. Л.Українка «У катакомбах», драм. поема. Моновистава В.Головка
10. І.Карпенко-Карий «Хазяїн» сатирична комедія. Реж. з.д.м.У. Анатолій
Канцедайло
Зарубіжна класична драматургія:
1. М.Себастіан «Безіменна зірка», романтична комедія. Реж. Вілен Головко
2. І.Кальман "Маріца", оперета. Реж. з.д.м.У. В.Денисенко
3. В. Шекспір „Все добре, що кінчається гаразд”, комедія. Реж. н.а.У. Лідія
Кушкова
4. І.Губач „Наполеон і корсиканка”, комедія. Реж. з.д.м.У. Сергій Чулков
5. І.Кальман "Сільва", оперета. Реж. н.а.У. Лідія Кушкова
6. Р. Тома "Вісім люблячих жінок", детектив-фарс. Реж. Юрій Кочевенко
7. Б.Томас, муз. О.Фельцмана «Тітонька Чарлі», комедія. Реж. н.а.У. Лідія Кушкова
Сучасна драматургія:
1. О. Арбузов "Старомодна комедія", лірична драма. Реж. Юрій Кочевенко
2. Р.Галушко „Заради любові”, комедія
3. В.Константинов, Б.Рацер «Діоген», комедія. Реж. з.д.м.У. Сергій Чулков
4. О.Гаврош «Ромео і Жасмин», драма. Реж. з.д.м.У. А.Канцедайло
5. В.Мережко „Двоє і ніч”, драма. Реж. Юрій Кочевенко
6. Л.Кушкова „Бал”, вистава-концерт за творами Т.Шевченка. Реж. н.а.У. Л.Кушкова
7. Л.Іцелєв/В.Шекспір «Історія Отелло», драма. Реж. з.д.м.У. А.Канцедайло
8. О.Дударев «Вечір» драма. Реж. з.д.м.У. Анатолій Канцедайло
Казки для дітей дошкільного і молодшого шкільного віку:
1. Е.Т.А. Гофман «Лускунчик». Реж. н.а.У. Лідія Кушкова
2. М.Кропивницький «По-щучому велінню», реж. О.Владимиров
3. Л.Кушкова „Коза-дереза” музична казка за народними мотивами. Реж. н.а.У.
Лідія Кушкова
4. С.Петров «Білогорія – країна мрій». Реж. С.Петров
Упорядник – Віктор Шевченко
Відповідальний за випуск – Валерія Маслова
Фото Максима Сухопара
Дніпропетровськ, 2013 р.

