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ПЕРЕДМОВА  Театрально-декораційне мистецтво, або, як тепер його 

частіше називають, мистецтво сценографії, довгий час перебувало у 

певному дослідницькому вакуумі. Проте, зрештою,  ніхто не 

відмовляв театральним митцям у праві називатися самостійними 

творцями, значимість театральної декорації, просторового 

вирішення вистави як невід'ємної складової синтетичного мистецтва 

театру визнавалася усіма. Імена художників театру посідають і 

посідали почесне місце поряд із найвизначнішими режисерами, їх 

здобутки досліджуються мистецтвознавцями та театрознавцями.

 У сучасному українському театрі сьогодні багато по-

справжньому професійних театральних художників. Ті, хто працює в 

Києві, Харкові, Львові, Одесі, завжди на видноті. Про них багато 

говорять,  часто пишуть різні видання. У них свої виставки, своє коло 

спілкування. Їх запрошують на постановки в провінцію. Так 

відбувається переміщення художніх пластів. Але є інші долі й інший – 

зустрічний процес: дедалі більш упевнено на мистецтво нестоличних 

театрів впливають художники «місцеві». У далеких обласних центрах 

великої України рік за роком «місцеві» художники підвищують рівень 

постановочної культури і створюють прекрасні театральні вистави. 

 Для аналізу роботи художників театру у радянські часи 

існували  спеціальні видання: «Радянські художники театру та кіно», 

«Художник та сцена», «Художник, сцена, екран», «Художник та 

видовище». Значне місце найцікавішим матеріалам про художників 

театру відводилося на сторінках журналу «Театр» та  «Декоративне 

мистецтво РРФСР». У 1991 році спілка театральних діячів РФ створює 

новий журнал для фахівців театру «Сцена», який прийшов на зміну 

спеціалізованому виданню «Театральна техніка та технологія». В 

Україні, починаючи з 1917 року, виходить «Український театр». За 

часи незалежності з'явилося багато нових видань, зокрема, 

«Театральна бесіда» та «Просценіум» (Львів).  Нерідко  на своїх 

сторінках  вони розміщують статті, присвячені театральним 

художникам. 
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тільки на базі існуючої театральної декораційної практики, а й на 

основі невичерпних можливостей удосконалення цієї практики, як 

шляхом творчої фантазії, так і завдяки залученню нових досягнень 

науки та промисловості.

 Про українських театральних художників  написано та видано 

дуже мало видань. Театрали та фахівці театру мають змогу 

ознайомитись із виданнями: «Художник театру Данило Лідер» [26]; 

«Данило Лідер: Театр для себе» [31]; «Олександр Хвостенко-Хвостов: 

Сценографія, живопис, графіка» [44]; «Федір Нірод: спогади 

художника» [41]; «Перший художник-декоратор Руського театру 

товариства «Просвіта» Микола Кричевський» [3]; «Євген Лисик» [29]; 

«Мирон Кипріян: Все в минулому» [25]; «Казимир Сікорський» [37]; 

«Анатоль Петрицький» [33]; «Анатоль Петрицький: Театральні строї та 

декорації» [32]; «Андрій Александрович-Дочевський: Сценографія» [1]; 

«Наталія Бевзенко-Зінкіна» [5].

 Щодо Закарпатського театру О.Д.Зайцевим було досліджено 

та видано кілька видань: «Емма Зайцева» [18]; «Майстри 

Закарпатської сценографії ХХ сторіччя» [20]; «Театральна колекція 

Закарпатського обласного художнього музею ім. Й.Бокшая» [21]; 

«Режисери Закарпатського театру ХХ сторіччя» [22].

 На теперішній час майже не робилися спроби визначити 

творчий внесок окремих «місцевих» театральних художників України 

та їхніх творів у розвиток українського театру. Закарпаття не є 

винятком, адже регіон дуже далекий від центру України, фахівцям 

театру, мабуть, бракує часу, аби дістатися нашого краю і 

ознайомитись із доробком наших сценографів.  Нечастими були і є 

виставки театральних художників, які засвідчують їх творчу уяву, 

митецьку путь у театрі, зрештою – майстерність і професійність.

 Доля сценографа – важка доля. Навіть за життя далеко не все 

його творчі здобутки зберігаються й увічнюються в театрі та 

мистецтві зокрема. Переписуються декорації. Переробляються 

меблі та реквізит. Перешиваються костюми. Добре, якщо після 

театрального художника залишаться, хоча б частково, ескізи, за 

якими можемо судити про його митецьке обличчі і про творчий стиль, 

естетичну програму театру,  в якому він працював.        

  Надзавдання сценографа – завжди пам'ятати  про те, що 

сцена – це простір для гри акторів, їхнього, сказати б, комфортного 

самопочуття.  Простір,  сповнений специфічних емоцій, а отже своєї 

виразної сили,  настрою,  ритму.  

 Розробивши разом із режисером-постановником сценогра-

фічне втілення вистави, заглибившись у її режисерську експлікацію, 

художник театру працює над макетом декорації, гранично точно 

зображуючи в компактному масштабі усі деталі майбутнього 

вирішення сцени. Ось чому він повинен володіти добре розвиненим 

просторовим мисленням, умінням подумки перекладати масштаб 

ескізу в реальні розміри, а також розробляти ескізи постановки в 

комплексі – від сценічного об'єму до окремих деталей. Художник 

формує «стиль спектаклю», тобто замислює суворе, або пишне, 

урочисте, або барвисто розмаїте оформлення. Отож йому необхідно 

враховувати багато найрізноманітніших обставин. Декорації повинні 

відповідати часові і місцю дії, жанру вистави, характеру її героїв. У 

репертуарах театрів – вистави за п'єсами різних авторів: класиків і 

сучасників, вітчизняних або зарубіжних драматургів. Тому 

художникові потрібно долучитися до віковічної книги культури, 

володіти неабиякими знаннями щодо історії суспільства, історії 

мистецтва та театру, костюму і навіть зачіски, крім того, добре 

розумітися в техніці та технології театру, аби з усіма учасниками 

творчого процесу створити художньо вартісне театральне видовище. 

До того ж, творчість художника в сучасному театрі здійснюється не 
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художнє оформлення вистави відповідає врешті – решт лише одна 

людина – Сценограф» [17, с.111].

 Авторам цього дослідження важливо було, щоб у читача 

склався не тільки зримий художній образ конкретного спектаклю, а й 

щоб він відчув специфіку магії театру в житті театрального 

художника. Цьому, сподіваємося, сприятиме багато світлин з 

вистав, репродукцій авторських ескізів костюмів, декорацій, 

театральних плакатів,  та макетів. Усі ці матеріали допоможуть 

читачеві побачити неординарний, непростий, своєрідний творчій 

шлях сценографа Емми Зайцевої.

 Дуже багато вистав уже відійшли в небуття, однак у роботах 

художника сцени вони залишаються жити для майбутніх поколінь, 

адже все це – історія українського театру.

 Книга «Художник театру Емма Зайцева» вперше у повному 

обсязі показує більш ніж двадцятип'ятирічний творчий шлях 

театрального художника Закарпаття. Дане дослідження, проведено 

в музеях, театрах, бібліотеках м. Рівне, м. Ужгород м. Мукачево та м. 

Київ. Багато матеріалів було взято з персонального сайту 

www.zaitseva.in.ua. Це дослідження дозволить визначити ступінь 

впливу нових ідей, технічних новацій на творчий поступ заслуженого 

діяча мистецтв України Емми Іванівни Зайцевої. Вона є автором 

художнього оформлення понад 70 театральних вистав та концертів, 

зокрема – на сценах Рівненського обласного українського музично-

драматичного театру, Національного Палацу «Україна», Національної 

опери України, Дніпропетровського академічного театру опери та 

балету,  Закарпатського обласного театру драми та комедії, 

ромського народного музичного театру «Лаутарі»,  Закарпатського 

академічного українського музично–драматичного театру імені 

братів Юрія Августина та Євгена Шерегіїв.

 «У цієї на перший погляд тендітної жінки – сильний чоловічий 

характер, як і її професія. Принаймні не чула, щоб вона колись 

скаржилася на труднощі, пов'язані з відсутністю матеріалів,  засобів, 

зі слабкістю технічних, постановочних цехів. Як і личить сучасному 

театральному художникові, Емма Зайцева вміє зробити виставу за 

будь-яких умов, володіє умінням створити сценічні образи з «нічого» 

– лише за допомогою своєї багатої фантазії, винахідливості й 

перфектного володіння мовою театру»[18, с.6]. «У творчому характері 

Е.Зайцевої є одна гарна фахова риса – відповідальність в оцінках 

можливих варіантів сценографічної подачі спектаклів. Ця її 

об'єктивність і прямолінійність часом не до вподоби деяким 

режисерам,  але вона як істинний фахівець ніколи не йде проти 

власної совісті, не вдається до фальшивого потакання режисеру, 

коли виникають суперечливі моменти в процесі підготовки вистави.  

Бо хоча театральне мистецтво, як уже згадувалося, за своїм змістом 

та жанровим сплавом є синтетичним, багатожанровим, але за 
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 Місто Рівне свого часу вважалося таким собі провінційним 

містечком, де усі один одного знають і при зустрічі, як у селі, буває й 

вітаються. І справді, в давній історії поблизу Рівного не відбувалося 

грандіозних битв, воно не було центром князівства і тут немає 

середньовічного замку. Однак у минулому  поселення були події, які 

роблять Рівне унікальним, несхожим на будь-яке інше місто в Україні. 

Так повелося, що скарбом кожного міста були і є – люди. Люди, які 

творили і творять його історію, а отже – історію своєї держави. 

Звідси, зокрема, прийшло в сьогодення нетлінне Пересопницьке 

Євангеліє. Рівненська земля гостинно приймала: Григорія Сковороду, 

Тараса Шевченка, Пантелеймона Куліша, Миколу Костомарова, Лесю 

Українку, Миколу Лисенка,  Оноре де Бальзака та основоположника 

нової єврейської літератури Ошера Шварцмана. Саме тут на 

Рівненщині народилися: живописець Григорій Цисс; художник Ніл 

Хасевич; композитор Герман Жуковський; кінорежисер Євгенія 

Григорович; прозаїк Улас Самчук [35], та, додамо, наша героїня – 

театральний художник Емма Зайцева.

 Зайцева (Косинська) Емма Іванівна народилася 2 червня 

1970 року в місті Рівне в родині будівельників.

 Батько – Іван Андрійович Косинський (1946–1992) народився 

і виріс у багатодітній родині на польських землях у селі Людинь 

Дубровицького району Рівненської області. Рід Косинських оселився 

на цих землях ще у XIX сторіччі. Землі Дубровицького району  

(польська назва «Домбровіца») входили до складу Польщі, а 1939 

року на зміну польському пануванню приходить суцільна 
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 Мати – Тетяна Вікторівна Зражавець (1947–2002) 

народилася у селі Миколаївка Ємільчинського району  Житомирської 

області у простій сільській родині. У ранньому дитинстві залишилася 

сиротою. Вихованням малої Тетяни займалася тітка Надія – рідна 

сестра матері. По закінченні середньої школи Тетяна їде до рідних у  

Рівне, де згодом поступає на навчання в будівельне училище, 

закінчивши яке, починає працювати на будівництві. Саме тоді 

знайомиться з майбутнім чоловіком Іваном. У цієї пари згодом 

народжується син Едік (1966–2001), та донька Емма.

 До першого класу рівненської школи № 13  маленька Емма 

Косинська приходить 1977 року. Саме тут учитель образотворчого 

мистецтва виявив великий хист дівчинки до малювання і 

запропонував батькам віддати її на навчання до Рівненської дитячої 

художньої школи (нині Рівненська дитяча школа ім. А.Мартинюка). У 

цьому закладі не лише навчали малювання, а й знайомили своїх 

вихованців із шедеврами світового мистецтва, творчістю видатних 

майстрів пензля. Походи в музеї, театр, на виставки – усе це 

формувало особистість майбутнього художника. Про своє дитинство 

та навчання в школі Емма Іванівна згадує: «..Пам'ятаю, що в 

дитинстві страшенно любила годинами щось майструвати, або шити 

одяг для своїх пупсиків. Приміром,  у перших класах школи я зробила 

з маминої баночки з-під крему карету, в якої навіть дверцята 

відчинялися. Обшила її тканиною,  прикрасила намистинами – 

вийшло дуже гарно. А іншого разу зламала навпіл батькове лезо для 

гоління і змайструвала ковзани для ляльки» [58].

 1985 року Емма Косинська закінчує художню школу і вісім 

класів загальноосвітньої школи № 13. Постало питання: куди іти далі  

професійно навчатись. Адже за роки студій у художній школі театр 

дедалі більше полонив серце художниці. Яскраві дитячі спогади про 

колективізація, внаслідок якої націоналізовано і розподілено землю. 

Почалися перетворення в усіх сферах життя, які, на жаль, 

супроводжувалися масовими репресіями з боку влади. Родина 

Косинських була заможною, прадід Кіндрат вирощував та продавав 

волів, і цим заробляв на життя для всієї  великої родині. Тому з 

приходом радянської влади одразу став бідним. Під час німецької 

окупації  у селі діяли підпільні групи ОУН-УПА та партизанів. Дід 

Андрій (1903–1980) допомагав воякам УПА у боротьбі з фашизмом. 

Після війни 1946 року у Андрія та Параски (1905–1976)  (дід та бабка 

Е.З. – авт.) народжується син Іван,  батько нашої художниці. Усе своє 

дитинство та юність Іван провів у рідному селі,  допомагаючи 

батькам по господарству. Закінчивши школу,  Іван Косинський їде до 

Рівного і поступає до Державного водного інституту, але через 

сімейні обставини залишає навчання і йде працювати на будівництво, 

де 1965 року знайомиться з Тетяною Зражавець, з якою прожив у 

мирі та злагоді понад двадцять шість років.
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Емма Косинська (Зайцева)

з батьками.

Рівне, 1980 р.

Приватний архів Е.З



відвідини видовищних, чарівних вистав, про атмосферу свята, що 

панувала у глядачевому залі,  хвилювали душу майбутнього 

сценографа. Її заворожувала магія театру, таємничість сценічного 

дійства. І,  як тоді  їй здавалося, необмежені можливості 

театрального художника.

 Як це часто буває у житті,  на допомогу прийшли рідні люди.  

Брат батька Петро з родиною на той час мешкав в Ашгабаді. Його 

дружина, тітка Ліля, довідалася, що в місті є художнє училище, де 

навчають майбутніх фахівців театральної справи.  Отож у червні 1985 

року на запрошення рідних  Емма Косинська їде навчатись до 

далекого та неповторного Ашгабада.
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Художнє училище.

Ашгабад, 1987 р.

Приватний архів Е.З.

Випускники художньої школи.

Рівне, 1985 р.

Приватний архів Е.З.



 Ашгабад у перекладі з перської означає «місто кохання», 

оазис, з любов'ю зведений руками людей серед пісків і гір. Місто 

музеїв і величних монументів, квітучих парків, шедеврів архітектури, 

скульптури, приголомшливих фонтанів [40, с.392].

 В Ашгабаті жила тітка художниці, а мама, згадує Емма, хотіла 

бути спокійною, адже дочка перебуватиме під наглядом, не житиме в 

гуртожитку й при цьому зможе здобути професію, про яку мріяла. У 

Туркменському державному художньому училищі імені Ш.Руставелі 

(нині Туркменська середня спеціальна школа при Державній академії 

мистецтв Туркменістану) Емма вступила на «Театральну декорацію» 

(курс Донатара Чариєва) і виявилася єдиною дівчиною на курсі. 

Почалося осягнення професії, заняття живописом, малюнком, 

вивченням театральної культури, теорії та практики постановочної 

справи.

 Учитися в училищі було надзвичайно цікаво. Крім засвоєння 

теорії, студенти задля більш глибокого оволодіння творчими 

навичками постійно проходили практику в театрах Ашгабада. За 

п'ять років навчання Емма Косинська мала змогу працювати в різних 

творчих цехах Державного російського драматичного театру імені 

О.Пушкіна, Туркменського театру опери та балету імені Махтумкулі 

(нині Національний музично-драматичний театр Махтумкулі), театру 

юного глядача (нині Туркменський національний молодіжний театр 

імені Алп Арслана), Туркменського академічного театру драми імені 

Молланепеса (нині Студентський театр імені Молланепеса).

 Студенти також мали змогу проходити професійну практику 

на кіностудії «Туркменфільм» імені Алти Карлієва (нині об'єднання 
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Художня школа,

Рівне, 1984-1985 рр.

Приватний архів Е.З.

РОЗДІЛ II АШГАБАД:
РОКИ НАВЧАННЯ

Емма Косинська.

Ашгабад, 1986 р.

Приватний архів Е.З.



різні часи стояли видатні художники: заслужений діяч мистецтв 

Туркменської РСР та заслужений діяч мистецтв РРФСР Олександр 

Лушин, заслужений художник РРФСР Олександр Фальковский, 

заслужений діяч мистецтв РРФСР  Ісаак Рабинович, Петро Єршов, 

заслужений діяч мистецтв Республіки Башкортостан Курбандурди  

Чариєв.

 Сьогодні в туркменській сценографії працюють: народний 

художник Туркменістану Аннадурди Алмамедов, заслужений діяч 

мистецтв Республіки Хакасія Бердигли Амансахатов,  художник 

театру та кіно Батир Бекмурадов. Усі вони свого часу навчали 

майбутнього сценографа Закарпаття Емму Зайцеву азів театрально-

декораційного мистецтва.

 Час швидко спливає і ось настає мить,  коли майбутні фахівці 

театральної справи повинні показати свої здобутки й навички. 

Молода художниця обрала для дипломної роботи оформлення до 

вистави за феєричною комедією «Клоп» В.Маяковського. П'єса, 

написана в часи так званої епохи непу (нової економічної політики 

20-х років ХХ ст. у радянській Росії) і присвячена одній з центральних 

тем зрілої творчості «співця революції» – критиці міщанства, 

викриттю його низинної сутності. Як писав сам поет, в ній 

представлені факти про «обивательську мразь» століття і дня 

сьогоднішнього. Чому юна студентка обрала саме Маяковського? Як 

зізнається художниця, її вражали яскравість, гранична творча 

емоційність, масштаб його особистості. Він був – не такий, як всі! 

Саме це імпонувало тодішній Еммі, котрій хотілося позбутися 

відчуття «стадності» і бодай зовні, через вбрання виділитися із сірої 

маси, «маніфестуючи» свою індивідуальність. На жаль, ескізи 

костюмів до вистави не збереглися через постійні переїзди 

художниці. Але, як згадує Емма Іванівна, у своїй роботі над 

створенням декорації та костюмів вона, як і поет при написанні п'єси, 

відштовхувалася від агітаційно-плакатного мистецтва, що виникло у 

перші роки після революції.

«Турменфильм» ім. Огузхана). Саме на цій славетній кіностудії 

здійснилася мрія художниці – вона потрапила до костюмерного цеху. 

Цеху, де народжувались костюми, про які мріяла ще з дитинства. 

Емма Зайцева згадує про час навчання «…я була дуже тихою, сиділа 

вдома, старанно навчалася, навіть на дискотеки не ходила. А ще 

любила досить екстравагантно,  як на ті часи, одягатися. В Україні 

тоді не було широкого вибору тканин, а Туркменістан славився 

різнобарв'ям національних костюмів, тож я купувала зарубіжні 

журнали з викрійками і шила собі неймовірно модне вбрання (брюки 

кльош, ситцеві комбінезони тощо), яке просто шокувало незвичних до 

такого азіатів» [58].

 Саме тут, в Ашгабаді Емма Косинська здобула комплексні 

знання щодо своєї професії, навчилася розробляти і створювати 

театральні макети до вистав, а головне – мислити масштабно.  З 

другого курсу разом зі своїм викладачем театральним художником 

Донатаром Чариєвим робить перші спроби у мистецтві туркменської 

сценографії. «Справа, в тому що з дванадцяти чоловік на курсі, я була 

лише одна дівчина. Всі інші – хлопці. Тож коли наш вчитель запитав: 

«Хто хоче проходити практику зі мною?», – мої джентльмени віддали 

право мені » [57].

 Туркменська сценографія, побудована на місцевій 

драматургії, має свої, самобутні риси, увібравши в себе давні 

театральні традиції. Досить згадати мистецтво бахши – виконавців 

епічних творів, ліричних поем. Вони не просто співали і грали на 

дутарі, їхні міміка, жести, занурення в образ були театралізованими і 

діяли на глядачів і слухачів сильніше за драматичне дійство в 

професійному театрі. Бахши, які були і співаками, і музикантами, і 

поетами, і оповідачами водночас, посідали значне місце в житті 

туркменів. Вони були хранителями літературної спадщини та її 

розповсюджувачами в народних масах.

 Біля витоків театрально-декораційного живопису Туркменії у 

2120

«Жінка», 1988 р.

п., о., 80х60.

Приватний архів Е.З.

«Натюрморт», 1987 р.,

пол., ол., 80х70.

Приватний архів Е.З.



 Першим театром для самостійної  роботи,  п ісля 

Туркменського художнього училища, став для Емми Косинської 

Рівненській обласний  державний український музично-драматичний 

театр ім. М.Островського.

 Рівненський  театр було засновано  у грудні 1939 року. На 

своєму історичному шляху він пізнав злети і падіння, шалений успіх і 

гіркоту втрати, колючі терни, ніжність квітів та високе визнання. У 

репертуарі театру завжди було багато творів української та світової 

драматургії. Як писала в своїй монографії Л.Савин «Рівненський 

обласний академічний театр не тиражує низькопробної продукції, 

навпаки – він генерує загальнолюдські цінності, щороку набуваючи 

нових форм і змісту мистецького буття» [36, с.329].

 У різні роки театральними художниками  тут працювали: 

заслужений діяч мистецтв Української РСР  Платон Федоренко, 

Михайло Стефурак, народний художник України Данило Нарбут, 

заслужений працівник культури  України  Віталій Мельничук,  Таїсія 

Хредченко, Анатолій Федірко, Віктор Бариба, Сергій Верославов, 

Ярослав Каштелянчук, Ярослав Нірод, Ніна Бобришева.

 Емма Косинська з дипломом художника-декоратора 

приходить до театру у вересні 1989 року.  Головним режисером на той 

час був заслужений діяч мистецтв України Ярослав Маланчук,  

директором заслужений працівник культури України Степан Мохнюк. 

«З іменем Ярослава Маланчука переважно асоціюються вистави, у 

яких режисер більше тяжів до публіцистичної манери сценічної 

виразності і поглибленого розкриття образів. Створювати 

 Одержавши диплом художника-декоратора мисткиня стоїть 

перед вибором: залишатися в Ашгабаді, або повертатися додому,  в 

Україну. Як згадує сама художниця: «…Це були часи, коли вже 

відчувався розвал Союзу, до того ж тітка з чоловіком переїхала 

(м.Рівне), залишивши на мене квартиру. Жити в чужій країні одній мені 

зовсім не хотілося, тож я повернулася до рідного міста» [58].
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Ескіз декорації до вистави «Клоп» В.Маяковського, 1989 р., п.,о., 30х40.

Приватний архів Е.З.

РОЗДІЛ III І ЗНОВУ РІВНЕ:
ПОЧАТОК САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ



нетрадиційні постановки, які можна називати виставами-

концертами, у той час стало звичним явищем не тільки в 

Рівненському театрі» [19, с.367].

 Першою роботою художниці після декретної відпустки стала 

вистава-концерт «О музика, музика, музика» (режисер-постановник 

народний артист України Анатолій Гаврюшенко). У ті роки в 

репертуарі театру було багато музичних вистав. Театр мав чудовий 

оркестр, прекрасних вокалістів та вправних артистів балету. 

Художниця створює елегантне, святкове оформлення вистави, 

використовуючи французькі куліси як одяг сцени. На планшеті сцени 

–  великий червоний килим, багато зелені (декоративні квіти – мода 

того часу) і в чорно-білому – оркестр, що розмістився на всьому 

сценічному просторі. Зміною освітлення сценограф домоглася 

динамічного зв'язку декорації та музики. Зрештою сталося так, що 

все дійство більше нагадувало концерт у Віденській опері, аніж у 

Рівненському театрові.

 У подальшому в творчості художника буде безліч концертів, 

до яких вона створюватиме оформлення та костюми.
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 Наступною виставою цього періоду була казка для дітей 

«Зачарована рукавичка» І. та Я.Златопольських (режисер-

постановник тоді заслужений, нині народний артист України Олег 

Мосійчук). «Оскільки часи були складні (на дворі був 1996 рік), мені 

одразу сказали: «Коштів немає, тож костюми робимо з підручних 

матеріалів, – згадує художниця – Ми пішли на склад і знайшли там 

мішковину та манільський канат. Я вирішила її розпороти, зробивши 

щось схоже на шерсть, розфарбувати і так пошити костюмчики 

тварин. Колеги потім казали, що вийшло дуже оригінально й красиво, 

тож я була неабияк задоволена. До речі, ця вистава пройшла у театрі 

понад 100 разів».    

Ескізи костюмів до концерту,

1995 р., п.,г., т., 42 х 30.

Приватний архів Е.З.
Сцена з вистави «Зачарована рукавичка» Я. та. І. Златопольських, 1996 р.

Приватний архів Е.З.



 

 Аби одержати більш глибокі знання про культуру і мистецтво 

рідної України,  художниця у вересні 1996 року поступає на 

дистанційне навчання до Рівненського державного гуманітарного 

університету. Саме тут вона з притаманною їй цікавістю поринула у 

дивовижний світ народних традицій, свят і обрядів, побуту українців, 

більше дізналась про історію рідного краю. Усі п'ять років навчання 

Емма приділяє прискіпливу увагу вивченню особливостей народного 

вбрання українців.  У 2001 році вона захищає дипломну роботу на 

тему «Закарпатський народний костюм» і одержує диплом 

культуролога. Знання історії народного українського костюму 

стануть їй у пригоді, коли здійснюватиме сценічне оформлення 

багатьох вистав та концертів на сценах України.
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Ескіз костюмів

до вистави

«Зачарована рукавичка»

Я. та. І. Златопольських,

1996 р., п., г., 29х21

 Приватний архів Е.З.

Ескіз костюмів

до конкурсу

«Міні-міс Закарпаття»

2001–2003 рр., п., г., 29х21.

Приватний архів Е.З.



 Український водевіль «Як наші діди парубкували» В.Канівця 

(режисер-постановник заслужений артист України Олег Мосійчук) 

був поставлений на рівненській сцені у грудні 1997 року. Художниця 

робить оформлення сцени у м'яких декораціях. Писаний задник, 

падуги, куліси створюють неповторну і таку упізнавану атмосферу 

українського села. Дуже проста за змістом вистава мала шалений 

успіх у глядачів не лише Рівного а й збирала повні зали на гастролях 

театру Україною.

 1997 року своєрідною несподіваною для рівненського 

глядача стала поява вистави за твором Івана Нечуя-Левицького 

«Кайдашева сім'я» (інсценізація В.Фащука). Постановку здійснив 

викладач Рівненського державного інституту культури Юрій 

Мельничук. «...Удалими були сценографія вистави Е.Зайцевої та 

сцена трагічної смерті старого Кайдаша.... Сценограф запропонував 

єдину декораційну конструкцію, яка мала вигляд іконостаса. На 

першому поверсі проходило повсякденне життя героїв вистави, а на 

другому проходили сцени спогадів та мрій» [19, с.410]. Проте критики 

не сприйняли цю версію відомого твору і констатували, що 

«Кайдашева сім'я» виявилась «не тим матеріалом, який сьогодні 

потрібен рівненському театру»... Отож дуже скоро, як не прикро, 

зокрема і для художника-постановника, виставу списали з 

репертуару. 
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Ескіз костюмів

до вистави

«Кайдашева сім'я»

І. Нечуя-Левицького,

1997 р., п.,г., 29 х 21.

Приватний архів Е.З.

Сцена з вистави «Як наші діди парубкували» В.Канівця, 1997 р.

Фото А.Мізерного.



 У березні 1989-го року до Рівненського обласного 

українського музично- драматичного театру ім. М. Островського за 

направленням Одеського державного театрального художньо-

технічного училища приїхав театральний художник Олег Зайцев.

 У серпні 1990-го Емма Косинська та Олег Зайцев 

одружуються.  У грудні 1991-го у у подружжя народжується перша 

донька – Анастасія. Йшов час, дитина росла, однак проблеми зі 

здоров'ям доньки приводять родину Зайцевих на Закарпаття. Про 

цей нелегкий період у житті  згадує сама Е.Зайцева: «... наша старша 

донька Анастасія захворіла на астму, тож лікарі радили спробувати 

оздоровити її в закарпатському Солотвині. Не знаю, чи це й справді 

регулярні відвідини Солотвина допомогли, чи, може, Настя просто 

переросла хворобу, але доньку нам удалося вилікувати. Власне, я 

ніколи не жалкувала про те, що ми переїхали до Ужгорода» [59]. Йшли 

роки, Анастасія закінчила школу № 3 м. Ужгорода, потім з червоним 

дипломом Ужгородський національний університет, одержала 

спеціальність «Менеджер туризму». Працювала за фахом у готелях 

міста над Ужем. На сьогодні вона сама вже мати,  виховує донечку 

Варвару.

 У квітні 2007 року у родини Зайцевих народжується друга 

донька – Амалія. Нині вона навчається в Ужгородській школі № 5. 

Мріє про мандрівки і постійно буває на усіх маминих прем'єрах.

 Сім’я для Емми Зайцевої завжди була головним у житті. Бо тут 

вона –  кохана дружина, турботлива мама та молода, любляча 

бабуся. Але спілкування з родиною відбувається лише увечері, а 

увесь день художниця віддає свої сили, знання, вміння іншій родині 

ім'я якої – Театр. 

 З кожною виставою знаходили свій прояв дедалі нові й нові 

особливості обдаровання молодого художника сцени. Саме у Рівному 

Емма на практиці міцно засвоїла театральні пропорції у 

декораційному оформлені вистав. Ці знання допоможуть художниці у 

подальшій роботі над постановкою майбутніх вистав.
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ПРО РОДИНУ

Ескіз костюмів до вистави «Сільва» І.Кальмана, 1997 р.,

п., г., 40х58. Приватний архів Е.З.



 Закарпаття – край лісів, дзвінких, швидкоплинних потічків, 

озер, з чистою прозорою водою, мальовничих, неповторних 

краєвидів – справедливо й влучно іменують Срібною землею. За 

свою багату історію цей край став гостинною домівкою для багатьох 

творчих людей. Серед них і родина Емми Зайцевої, яка у листопаді   

1997 року приїхала на Закарпаття та оселилась у старій частині 

Ужгорода.

 Так сталося, що Закарпатський обласний український 

музично-драматичний театр більш ніж два роки був без головного 

художника. Сергій Маслов, якій працював в цьому театрі на посаді 

головного художника,  емігрував з родиною до Канади. Отож тодішній 

очільник управління культури, високий професіонал культурної ниви, 

заслужений працівник культури України і просто чудова людина 

Василь Габорець разом із директором театру заслуженим 

працівником культури України Іваном Білаком прийняли рішення 

запропонувати Еммі Іванівні посаду головного художника з  лютого 

1998 року.

 Закарпатська укрмуздрама має свою, насичену подіями, 

вельми цікаву історію. Театр  був заснований  1945 року. Основу 

трупи становили  актори та технічні працівники народного театру 

Закарпатської України, театру «Нова сцена» і, так історично склалося, 

– Запорізького державного українського театру ім. М.Щорса. 

Починаючи з листопада 1946 року, коли відбулася перша прем'єра 

театру,  в   його репертуарі  завжди були музичні вистави. Адже 

Закарпаття – це й золота скарбниця багатонаціонального пісенного, 

музичного фольклору, самобутніх народних танців, звичаїв та 
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Емма Зайцева

з доньками Анастасією

та маленькою Амалією.

Ужгород, 2007 р.

Приватний архів Е.З.

Емма Зайцева

з чоловіком

та донькою Амалією.

Одеса, 2012 р.

Приватний архів Е.З.

РОЗДІЛ IV УЖГОРОД:
ТВОРЧА ЗРІЛІСТЬ ТА МАЙСТЕРНІСТЬ



обрядів. Якщо Рівненський український музично-драматичний театр 

надавав перевагу класичним драматичним творам на своїй сцені, то 

закарпатський глядач давно уподобав музичні вистави. 

 «Відповідальність молодої художниці перед Закарпатським 

театром та перед глядачем зросла ще й із тих мотивів, що свого часу 

художниками вистав тут були відомі й надзвичайно талановиті 

митці..» [17, с.124]. У різні роки в театрі працювали: Сергій Шамето, 

народний художник УРСР Федір Манайло, народний художник УРСР 

Антон Коцка, заслужений працівник культури РРФСР, заслужений 

діяч мистецтв Якутської АРСР Микола Зелінський, Валентина 

Франківська, Микола Манджуло, Степан Усик, Геннадій Васильєв, Ігор 

Панейко, Анатолій Пеньковский,  Сергій Маслов, Вікторія Гресь та ін.

 І от розпочинається спільна творча робота нового головного 

художника сцени з головним режисером театру, народним артистом 

України Анатолієм Філіпповим. Мистецький тандем Зайцева-

Філіппов виявився креативним і плідним. Репертуар театру 

поповнився цілою низкою видовищних вистав, які стали явищем у 

театральному житті не лише Закарпаття, а й всієї України.
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Емма Зайцева

та Анатолій Філіппов.

Ужгород, 1998 р.

Приватний архів Е.З.

Емма Зайцева

та Василь Габорець.

Ужгород, 2016 р.

Приватний архів Е.З.

Ескіз до вистави

«Закарпатський вертеп» А.Філіппова, 2000 р.

п., т., 42х30.

Приватний архів Е.З.



 Першою виставою творчого тандему стала оперета «Танго 

для тебе»   Ю.-А. та Є.Шерегіїв,  яку вперше було поставлено на 

Закарпатті ще 1936 року театром «Нова Сцена» у м. Хуст. Яскрава, 

колоритна, емоційна, весела, музична вистава одразу здобула 

прихильність глядача.  Виходячи з режисерського задуму, художниця 

обирає об'ємно-просторову систему оформлення, вміло 

використовуючи широкий спектр стилістичних та сценографічних 

прийомів. Але пріоритет для Зайцевої в цій виставі – костюм. Адже в 

театральному костюмі кожна деталь повинна бути виправданою.  Це 

не побутовий одяг і не данина моді. Головна мета костюму в 

спектаклі, зрозуміло,  – максимально виразно передати дух та 

характер персонажа. У «Танго для тебе» Еммі Зайцевій це вдалося, 

мабуть,  якнайяскравіше. У повній гармонії зі сценографією. Як 

писала преса про цю виставу: «.. допомагають акторам вільно 

почуватися на сцені й костюми та сценографія Емми Зайцевої 

головного художника театру..» [53], «..такої кількості костюмів не 

спостерігалось вже давно..» [57].

 За роботу над цим спектаклем у грудні 1999 року художниця 

одержала обласну театральну премію імені братів Ю.-А. та 

Є. Шерегіїв.
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Ескіз декорації «Танго для тебе» братів Шерегіїв, 1999 р.,

п., пас., о., 40х58. Приватний архів Е.З.

Ескіз костюмів

до вистави «Танго для тебе»

братів Шерегіїв, 1999 р.,  п., г., т., 29х16.

Приватний архів Е.З.



 Новим та відповідальним іспитом для художниці 1999 року 

стали всеукраїнські творчі звіти майстрів мистецтв та аматорів 

народного мистецтва України, які проводилися згідно з Указом 

Президента України. Кожна область повинна була показати кращих 

виконавців у великому концерті у м. Київ. «Творчі звіти районів, міст, 

областей – це відлуння перших повоєнних олімпіад, які воскресили на 

сцені багато талантів з народу, особливо із середовища молоді. Це 

свого роду змагання, в якому перемагає краса – краса мистецтва, 

людської душі» [16, с.244]. Керівництво управління культури 

(В.С.Габорець) поставило перед художником завдання показати 

красу та колорит Закарпаття на сцені Палацу «Україна». Поїздки 

Закарпаттям, знайомство з культурою, мистецтвом та побутом 

представників різних національностей, які проживають на Срібній 

землі, поповнили запас вражень Емми Іванівни і підказали шляхи 

вирішення щодо оформлення звітного концерту. «У творчому звіті 

Закарпаття наскрізною лінією проходить тема єднання нашого краю 

з Україною, тема уболівання за долю, майбутнє нашої держави, а 

також думка про консолідацію та злагоду в нашому суспільстві…. 

Злагоду між представниками різних національностей, які 

проживають на Закарпатті» [16, с.244 –245]. Художник представив на 

суд київського глядача композиційне оформлення концерту: 

«Хустка», «Коровай», «Коронка».

 «...Роботу художника Емми Зайцевої на звітному концерті 

Закарпатської області можна вважати роботою майстра, який має 

власний стиль та напрацювання. Треба зауважити, що пані Зайцева 

дуже добре ознайомлена з декоративним мистецтвом регіону і його 

палітрою. Вона зібрала і представила цей мистецький матеріал у 

сценічному оформленні сцени. Цікавий композиційний прийом 

оформлення, який займає лише верхню частину сцени, залишає 
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нижній план повітряним і легким. Треба відзначити професійне 

рішення у масштабі, художник легко орієнтується у масштабах будь-

якої сцени, оформлення дуже мобільне, легке. Дуже цікава 

композиція з хустками. Композиційне і кольорове рішення 

гармонічно доповнює дійство на сцені. Все це дає можливість 

стверджувати, що Зайцева Емма – оригінальний, талановитий і 

високопрофесійний художник, який має великий досвід і знайомий з 

усіма прийомами сценографії…» [20, с.35].

Ескіз декорації «Хустка» , 1999 р.,

п., г.,  т., 40х58. Приватний архів Е.З.

Ескіз «Емблема концерту»

2009 р, п., акв., 29х21.

Приватний архів Е.З.



 Мистецтво театрального художника стає мистецтвом, коли 

воно оживає на сцені, коли досягає відповідного сценічній дії ефекту і 

максимального впливу на глядача, збуджує його фантазію. Глибоке 

усвідомлення цього постулату демонструє Емма Зайцева, коли 2000 

року працює над оформленням та костюмами до вистави «Банкрот» 

за М.Старицьким  (режисер-постановник народний артист України А. 

Філіппов). Усіх героїв вистави художниця переносить до цирку. 

Манеж,  трапеції, інша атрибутика – стають середовищем, у якому 

відбувається динамічна, цілком у цирковому ритмі дія. Костюми 

персонажів знаменитої комедії були виконанні в манері, сказати б, 

авангардної клоунади. Ось що писали газети Ужгорода про цю 

виставу: «...Для організації сценічного простору та вирішення 

костюмів художник-постановник обрала стиль імпровізації, 

каламбуру,  гротеску, який на диво органічно відповідає загальній 

атмосфері, духові спектаклю, даючи глядачу розгадку театральної 

алегорії, режисерських придумок і асоціацій» [18, с.6]. Емма Зайцева 

«доклала немалих зусиль, щоб мюзикл виглядав справді видовищно. 

Вбрання героїв і героїнь поєднували в собі й «фактурні» елементи 

(тому, що Секлита повина залишатися Секлитою), і стиль, 

притаманний кабаре початку століття, і сучасні наряди «нових 

українців», і навіть тенденції з останнього прет-а-порте модельєра 

Юдашкіна.Тому майже 50 процентів тієї самої шоу-вистави тримав на 

собі одяг персонажів» [51]. Вистава «Банкрот» мала шалений успіх не 

лише на Закарпатті, а й на гастролях по містах України.

 Наприкінці 2000 року режисерсько-постановочна група 

спектаклю одержала обласну театральну премію імені братів Ю.-А. та 

Є.Шерегіїв.
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Ескіз декорації «Банкрот»  за М.Старицьким, 2000 р.,  к., г., 42х48.

Приватний архів Е.З.
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Ескіз костюмів до вистави «Банкрот» за М.Старицьким, 2000 р., п., г., т., 29х21.

Приватний архів Е.З.

Ескіз костюму  Проні до вистави «Банкрот» за М.Старицьким, 2000 р., п., г., т., 29х21.

Приватний архів Е.З.
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Ескізи костюму  Голохвастого

до вистави «Банкрот» за М.Старицьким,

2000 р.,  п., г., т., 29х21.

Приватний архів Е.З.

Ескізи костюму  Секлити

до вистави «Банкрот» 

за М.Старицьким, 2000 р., 

 п., г., т., 29х21. Приватний архів Е.З.

Сцена з вистави «Банкрот» 

за М.Старицьким, 2000 р.,

Фото О.Попова.
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Ескізи костюмів до вистави «Банкрот»  за М.Старицьким, 2000 р., п., г., т., 29х21.

Приватний архів Е.З.

Ескізи костюмів  до вистави «Банкрот»  за М.Старицьким, 2000 р., п., г., т., 29х21.

Приватний архів Е.З.



         Усі елементи декорації та реквізиту, який художниця зібрала на 

блошиних ринках України, бували свідками певних періодів історії 

нашої держави. Костюми героїв – дуже прості, робочі і домашні, теж 

несли на собі колорит і дух епохи. Кожна сцена сприймалася глядачем 

як стара світлина з домашнього фотоальбому. Адже ця вистава — 

історія про Одесу, яку ми всі любимо і бережемо в своєму серці,  

навіть коли живемо на іншому кінці світу.

 «Макети – як пам'ятники замислам» [9]. Цей вислів належить  

українському театральному художникові Данилу Лідеру.  І це справді 

так, адже до кожної своєї вистави художник Емма Зайцева 

обов'язково робить власноручно театральний макет. У  макеті вона 

втілює свій задум у матеріалі: шукає фактури, створює середовище 

вистави. Саме у макеті художник бачить сценічний простір 

майбутнього спектаклю. Макет для сценографа завжди був  одним із 

головних експонатів  театральних виставок, в яких вона постійно 

бере участь.

 Прем'єра музичної вистави «Все починається з любові» 

(«Старі будинки») Л.Сущенка, Г.Голубенка, В.Хаїта музика 

О.Фельцмана (режисер-постановник Олег Зайцев)  відбулася в 

березні 2001 року. Здіймалася завіса – і глядач одразу опинявся у 

маленькому дворику старого містечка. Художник-постановник 

збудувала єдину декораційну установку –  двоповерховий  старий 

дім, в якому мешкають герої вистави. Ретельно підібрані виразні 

деталі інтер'єру в кожній квартирі цього будинку втілювали в собі ті чи 

інші характерні особливості, притаманні власникам. Помешкання 

старого моряка на першому поверсі було оформлено під корабельну 

каюту, біля якої висіла справжня морська ринда, рибальське 

знаряддя та рятувальний круг. Квартира відомого футболіста мала 

сучасний, стильний вигляд, адже футболіст завжди був у 

відрядженнях за кордоном. Біля дверей висіла спортивна форма, а на 

стіні, як символ тодішньої заможності –  телевізійна антена. На 

другому поверсі – квартира артиста була уся заставлена вазонами з 

квітами. Мабуть тому, що артисти, як правило, полюбляють квіти не 

лише на сцені, а й вдома. Біля квартири на мотузках висіли концертні 

костюми. Навпроти артиста – надто скромні облаштунки квартири 

головного героя вистави, майбутнього бібліотекаря. Нагорі біля цих 

двох квартир висіли білі простирадла, які завершували усю 

декораційну установку. 
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Макет декорації до вистави «Старі будинки»

Л.Сущенко, Г.Голубенка, В.Хаїта, 2001 р. Музей ЗАУМДТ.

Ескізи костюмів

до вистави «Старі будинки»

Л.Сущенко, Г.Голубенка,

В.Хаїта, 2001 р., п., акв., 29х16.

Приватний архів Е.З.



 Доля театрального художника – це завжди пошук не тільки 

нових форм, а й нових колективів. Так,  у 2001 році на запрошення 

ужгородського ромського народного музичного театру «Лаутарі» 

(директором тоді там був заслуженій працівник культури України 

Віллі Пап),  художниця робить оформлення до музичної вистави 

«Чорний циган» В.Фединишинця (режисер-постановник Віктор Палій).

 Використовуючи історичні матеріали про життя ромів на 

Закарпатті, довіряючись своїй творчій інтуїції,  Емма Зайцева через 

точний підбір форм та деталей, кольори декорації та костюмів героїв  

передає пульсуючу енергетику циганського  табору, його непросте 

повсякдення на околицях старого Ужгорода початку ХХ ст. Глибоке 

розуміння драматичного матеріалу, характеру музики (композитор 

В.Пап-молодший), темпераментного циганського танцю (балет-

мейстер В.Бабука) допомогло сценографу у створенні оформлення, 

що не обмежується лише зовнішніми етнографічними ознаками буття 

ужгородських ромів.  Зелений, синій та червоний –  основні кольори, 

якими художниця наповнила сцену. Адже дія вистави відбувається 

влітку, коли природа має неповторні барви дня та ночі. Зелень дерев, 

оксамит зоряного неба, червоні язики багаття, чудові стилізовані 

яскраві костюми героїв передавали не лише самобутність, а й 

драматизм життя  ромського народу.
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Ескіз декорації  до вистави «Чорний циган»  В.Фединишинця, 2001 р., к., акв., 42х58.

Приватний архів Е.З.
Ескіз костюму

до вистави «Чорний циган» 

В.Фединишинця, 2001 р.,

п., а., 29х21.

Приватний архів Е.З.
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 Професіоналізм театрального художника провляється також 

в умінні знайти саме ту, необхідну річ і розмістити її на сцені так, щоб 

вона, не відволікаючи увагу глядача, водночас грала на атмосферу 

вистави та допомагала акторам у створенні тих чи інших образів.

 Показовою роботою з річчю позначено виставу 

«Шампанського і карету!» О. Галіна («Ретро»),  яку поставив народний 

артист України А.Філіппов 2002 року на сцені Закарпатського 

укрмуздрамтеатру. Сакральна тема – «батьки і діти» втілена автором 

у жанрі ліричної комедії. Тобто, за задумом, у глядача мають виникати 

змішані почуття: так – сміх, бо ж комедія, але – крізь сльози. 

Протиставляючи духовне (його уособлення – батько) бездуховному 

(зять і дочка), художник-постановник великим білим ажурним 

задником із тюлю ділить усю сцену на дві ігрові площадки. Одна –  це 

багата, вщент наповнена антикваріатом квартира «дітей»: старовині 

меблі, дзеркала, канделябри, безліч дорогих рам від картин, які 

висять над головами акторів, інша, за задником – спогади «батьків» 

про своє, як вони його тепер відчувають, щасливе минуле. 

«...Ностальгічну атмосферу створювало оформлення вистави 

(головним художником театру Е.Зайцевою)» [54].  Усі «вікові» ролі у 

спектаклі – бенефісні. А надто – жіночі. І цю «бенефісність» художниці 

вдалося переконливо передати і через костюм героїнь. 

«..Сценограф виразно демонструє чудове знання теорії й практики 

створення костюму, що яскраво підкреслює особливо жіночі 

характери, сягаючи абсолютної гармонії при виході на сцену 

заслуженої артистки України Людмили Іванової, настільки органічно 

вбрання виражає саму суть жіночності й тендітності її героїні» [18, с.6]. 
Макет декорації до вистави

«Шампанського і карету !» 

О.Галіна, 2002 р.

Музей ЗАУМДТ.

Сцена з вистави

«Шампанського і карету!» 

О.Галіна, 2002 р.

Фото О.Попова.
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 Сценічний простір – це та субстанція, з якою театральний 

художник працює щодня, а, буває, й щоночі. Адже творчий процес і 

досі — явище мало вивчене. Отож простір вистави є не лише місцем 

дії, це ще й компонент самої дії. Він  не може бути, сказати б, 

реалізований, здійснений сам по собі, поза спектаклем і по суті 

визначає динаміку взаємодії елементів пластики, життя речей на 

підмостках.

 Найбільш виразно роботу художника-постановника в 

просторі сцени демонструє  музична вистава «О'кей, Мойшо!» за 

п'єсою С.Кузика. Події розгортаються в маленькому єврейському 

містечку в Україні на початку ХХ сторіччя. Сценограф Зайцева 

запропонувала режисеру-постановнику (народний артист України А. 

Філіппов) художньо адекватне змісту п'єси,  лаконічне, проте – 

глибоко духовне за змістом оформлення.  Уся вистава відбувається в 

чорному кабінеті. На планшеті по краях сцени, біля куліс стоять 

фрагменти пшеничного поля, які в сценах «Молитви» та «Весілля» 

перетворюються на  свічки — символ вічного життя. Вглибині сцени 

висить писаний задник, на якому зображені картинки-сюжети з 

багатобарвного, веселого і сумного єврейського життя. «Дуже вдало 

сценограф використовує живописну систему оформлення у виставі. 

 Дія спектаклю відбувається на тлі задника, розписаного під 

очевидним впливом живопису Марка Шагала» [18,с.6]. Замість падуг 

художниця повісила великій таліт як символ єврейської нації. Цей 

таліт розвішаний у вигляді хупи (балдахін, під яким єврейська пара 

стоїть під час церемонії весілля).  Костюми створено традиційно-

побутові, які носили мешканці маленьких містечок на початку ХХ 

сторіччя.  У виставі багато музики, танців. З великим успіхом 

спектакль пройшов  на сценах Закарпаття, а 2004 року був одним з 

успішних учасників єврейського фестивалю ім. Шолома Алейхема  

«Блукаючі зірки» в м. Київ.

Макет декорації до вистави «О'кей, Мойшо!» 

С.Кузика, 2004 р. Музей ЗАУМДТ.
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Ескіз костюмів до вистави «О'кей, Мойшо!»  С.Кузика, 2004 р.,

п., г., 32х45. Приватний архів Е.З.

Ескіз костюмів до вистави «О'кей, Мойшо!»  С.Кузика, 2004 р.,

п., г., 32х45. Приватний архів Е.З.
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Ескіз костюмів до вистави «О'кей, Мойшо!»  С.Кузика, 2004 р.,

п., г., 32х45. Приватний архів Е.З.

Ескіз костюмів до вистави «О'кей, Мойшо!»  С.Кузика, 2004 р.,

п., г., 32х45. Приватний архів Е.З.
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Ескіз костюмів до вистави «О'кей, Мойшо!»  С.Кузика, 2004 р.,

п., г., 32х45. Приватний архів Е.З.

Ескіз костюмів до вистави «О'кей, Мойшо!»  С.Кузика, 2004 р.,

п., г., 32х45. Приватний архів Е.З.
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 Сцена не любить фальшу, неправди і, як це не парадоксально, 

— бутафорії. З нею треба розмовляти, як з живою людиною, аби 

втілити якнайуспішніше свій задум. Тому між художником і 

театральним простором під час роботи над тією чи іншою виставою 

завжди  триває таємний, напружений діалог. Ці закони театру добре 

усвідомила Е.Зайцева, яка кожною своєю роботою доводить 

глядачеві повне взаєморозуміння між художником та сценою, якій 

вона служить багато років.

 2005 року в репертуарі Закарпатського укрмуздрамтеатру 

з’являється нова вистава — «Краплина ніжності» за п’єсою 

італійського драматурга А.Ніколаї (режисер-постановник Максим 

Погребняк). За змістом спектакль перегукується з «Ретро» Галіна. Це 

така ж історія про стосунки перестарілих батьків та їхніх егоїстичних 

дітей. Проте в італійській версії не це на першому плані. А той 

незаперечний факт, що й на схилі віку в старечому серці людини є 

місце для справжнього кохання. Отож і гармонійно вибудоване 

оформлення вистави створює ностальгійно-романтичний настрій. На 

сцені —  занедбаний  італійський парк з  фонтаном,  з маленьким 

містком через річку,  білі старовинні  паркові лавиці в стилі ретро. Над 

ними  висять кольорові японські вогники як символ свята у 

буденному житті мешканців будинку перестарілих. З великою шаною 

до героїв спектаклю створила художниця й костюми. Вони вишукано-

кольорові та оригінальні. Як писала одна із закарпатських газет: 

«..образ вистави допомагає створити сценографія в пастельних 

тонах  художниці Емми Зайцевої, яка відтворює затишну атмосферу 

парку будинку перестарілих, їй допомагають костюми персонажів» 

[55].

Сцена з вистави «Краплина ніжності»  А.Ніколаї, 2005 р. Фото О.Попова.

Ескіз костюму до вистави 

«Краплина ніжності»

А.Ніколаї, 2005 р.

п., т., 29х16.

Приватний архів Е.З.
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Ескіз костюмів до вистави «Краплина ніжності» А.Ніколаї, 2005 р.,

к., пас., т., 32х45. Приватний архів Е.З.

Ескіз костюмів до вистави «Краплина ніжності» А.Ніколаї, 2005 р.,

к., пас., т., 32х45. Приватний архів Е.З.



 Прем'єра народної (за визначенням її автора Л.Філатова) 

комедії «Лізістрата» на теми Аристофана у постановці Євгена Тищука 

відбулася 2006 року на сцені Мукачівського обласного російського 

драмтеатру (нині театр драми та комедії). Слідом за Аристофаном 

Леонід Філатов вирішує у своїй п'єсі тему війни і миру таким собі, 

мовити б, незвичним способом. Жінки через те, що їхні чоловіки 

захопилися війною і нехтують своїми сімейними обов'язками, 

оголошують їм сексуальний страйк. Як писала мукачівська преса 

«...спектакль тільки народжується. Але вже у найпершій версії він 

вийшов напрочуд яскравим, різнобарвним (сценографія Е.Зайцевої). 

Трактовка сценічного простору взагалі несподівана: розвішані на 

мотузках випрані простирадла перетворюються на неприступну 

фортецю, за якою ховаються жінки і куди так рвуться справжні 

чоловіки» [52]. Таке нестандартне прочитання античного сюжету, 

винахідливість сценографа у створенні сценічної дії зробили веселу, 

мудру, дотепну виставу більш сучасною та зрозумілою для глядача.
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Ескіз до вистави «Лізістрата»

Л.Філатова, 2006 р.,

п., т., г., 35х48.

Приватний архів Е.З.

Сцена з вистави «Лізістрата»

Л.Філатова, 2006 р.

Фото О.Попова.

Афіша вистави

«Лізістрата»

Л.Філатова, 2006 р.



 Світло рампи  вистава «Обережно жінки» за п'єсою 

білоруського драматурга Андрія Курейчика побачила в 

Закарпатській украмуздрамі 2009 року (режисер-постановник  

Олександр Саркісьянц). Французька комедія дуже проста за своїм 

сюжетом. Головний герой — молодий художник Дюбуа (арт. 

М.Фіщенко) живе за кошти трьох жінок. Але настає момент, коли усі 

таємниці розкриваються. «...На фоні і всередині скромного, але 

переконливого, буяння сценографічного зображення (заслужений 

діяч мистецтв України Емма Зайцева) – динамічна, насичена 

безліччю забавних моментів, розмаїттям виразних ігрових 

подробиць дія...» [59].

 На сцені — три великі  двометрові рами від старовинних 

картин.  Вони виконують роль  дверей у кімнати великої паризької 

квартири – помешкання Дюбуа. Сценограф оздоблює рами-двері 

тканинами різних кольорів. Перша рама-кімната, з якої виходить 

студентка Лулу (арт. Н.Токар),  вирішена в зелених тонах, з 

маленькими білими ромашками — символом молодості, ліричності та 

цнотливості. Друга рама-кімната, з якої з'являється на сцену 

барменша Жаклін (арт. К.Якубик-Гамага),  виконана в стилі хеві-

метал, що відповідає характеру та смаку героїні. На ній висять 

бляшанки з-під пива та великі ланцюги. Жаклін — рокерша і працює в 

барі байкерів. І остання, третя, рама-кімната, позначена 

«аристократизмом»: золоті пелюстки з виноградної лози, багата 

французька завіса. Тут помешкання перестарілої, але молодої душею  

баронеси Марісабель (арт. В.Варга). За рамами висять великі шматки 

полотна. На них головний герой малює свої уявні картини. Костюми 

героїнь виконані у тому ж стилі, що й декораційне  оформлення.
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 Цього ж року з нагоди 70-річчя від часу кривавих подій на 

Красному полі поблизу м. Хуст народний артист України А. Філіппов 

здійснює в Укрмуздрамтеатрі постановку спектаклю «Судний час» за 

п'єсою місцевого драматурга І.Козака.

 Вистава розповідає про останні дні життя Президента 

Карпатської України, Героя України Августина Волошина у застінках 

Лефортівської тюрми в Москві. Художник-постановник Емма 

Зайцева ділить сценічний простір на три місця дії. Біля лівого ігрового 

порталу – камера,  де сидить Августин Волошин (н.а. України 

А.Філіппов). Старі тюремні нари, а над головою маленьке віконце, 

захищене решіткою. У цій же частині сцени — великий портрет 

Сталіна, під яким стоїть письмовий стіл з червоною скатертиною та 

лампою для допитів. Це кімната слідчого НКВС, де тривають 

багатогодинні допити карпатського героя. По центру сцени 

розміщено дерев'яний пандус, що символізує дорогу життя, на якій 

відбуваються усі масові сцени вистави, а також картини спогадів 

Волошина про рідне Закарпаття,  про юність, молодість,  перше 

кохання. Вглибині сцени висить біле полотнище, яке читається і як 

український рушник, і як екран. На ньому з'являються слайди тих 

незабутніх місць, де пройшло життя Волошина. Це і архітектурні 

символи Праги, де його арештували, Москви, де проводили страшні 

допити, Хуста, де пролилася кров молодих парубків, що боролися за 

Карпатську Україну, і це краєвиди рідного Закарпаття, прекрасного 

будь-якої пори року. Увесь цей відеоряд робить спектакль змістовно 

насиченим та історично правдивим. Після прем'єри про виставу 

заговорили не лише на Закарпатті, а й в інших містах України, адже це 

перша спроба розповісти правду про закарпатських героїв України.
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 Режисерсько-постановочна група вистави «Судний час» 

одержала обласну театральну премію  ім. Ю.- А. та Є.  Шерегіїв. Цього 

ж,  2009 року, за особистий внесок у розвиток театрального 

мистецтва України Емма Іванівна одержує почесне звання 

«Заслужений діяч мистецтв України».

Ескіз костюмів

до вистави

«Судний час»

І.Козака,

2009 р., п., а., 29х21.

Приватний архів Е.З.
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 По-справжньому талановиті декорації та костюми 

Е.Зайцевої, створювані нею сценографічні образи вирізняються 

смаком та культурою виконання. Глибоке знання специфіки 

сценічного простору, його таємничої магії, бездоганне володіння 

професійними навичками допомагають  художниці, у співпраці з 

режисером-постановником, створювати повноцінне образне 

вирішення спектаклю, що дозволяє їй з успіхом долати великі, 

серйозні проблеми, які стоять нині перед театром.

 Сценографія до спектаклю «Назар Стодоля» Т.Шевченка  не 

могла залишитися поза увагою глядачів та преси. Хто не знає сюжету 

хрестоматійної п'єси Кобзаря?  Нагадаємо лишень, що події твору 

відбуваються в XVII сторіччі поблизу Чигирина, в козацькій слободі. А 

в основі сюжету — історія кохання дочки багатого козацького сотника 

Галі та молодого хорунжого Назара Стодолі. Постановку вистави на 

сцені Укрмуздрамтеатру здійснив головний режисер театру, 

народний артист України Анатолій Філіппов у травні 2011 року. 

Характери героїв спектаклю розкриваються через призму їх 

ставлення до національних традицій, розуміння ними свого 

морального обов'язку. Сенс свого життя, вищий прояв щастя 

позитивні герої драми не мислять без свободи. А корисливість, 

жадібність, егоїзм Фоми Кичатого, полковника Молочая, Стехи вони 

сприймають як зраду. Що й показано на сцені театру вмотивовано та 

яскраво.

 Дуже цілісно вистава зроблена сценографічно. І декорація, і 

костюми переконливо створили атмосферу тих далеких часів. 

Спектакль – багатолюдний. Художнику-постановнику Е.Зайцевій 

довелося працювати над  костюмами для усього  творчого складу 

театру. Глядач побачив історичне українське вбрання XVII сторіччя. 



Сценограф вибудовує на сцені помешкання козаків: великі дерев'яні 

кілки починались від ігрового порталу та йшли вглибину сцени. Цією 

огорожею з кілків  козаки  обносили свої поселення, аби боронитися 

від ворога.

 Перша картина  – будинок Кичатого. Він радше нагадує 

урочисту залу, кабінет, а не обжиту хату. На стіні висять шаблі, а під 

ними громіздка скриня – символ заможності і достатку її володаря. 

По центру стоїть широкий і довгий обідній стіл з масивними 

стільцями. Позаду — великі канделябри зі свічками. Аби засвідчити 

шанобливе ставлення козаків до церкви,   сценограф витворила з 

парчі дві великі хоругви, що як образи висять над столом.

 Початок другої дії запрошує глядача в хату Мотовилихи.   Це 

місце, де на вечорницях зустрічаються молоді хлопці та дівчата. Тут 

уже більше деталей тогочасного побуту, акцент, власне, робиться на 

український колорит. Замість хоругв, на сцені виразною метафорою 

з'являються вишивані рушники з образом Божої Матері. Саме ця 

картина у виставі є найбільш яскравою, самобутньою, адже тут 

лунають українські народні пісні  і в запальному  українському танці 

кружляє молодь.

 І нарешті завершальна картина. Події розгортаються на  

руїнах старої корчми. Декорація  має вже більш умовний характер. 

Залишки стін сірої хати, біля якої розкидані старі меблі. Саме тут 

відбувається щасливий фінал вистави.
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елемент декорації – стіл у сцені сватання Стецька. Замість писаного 

задника українського села сценограф підвісила маленькі писані 

дерев'яні хатинки та церкву. Одним із елементів декорації, який 

одразу впадав в око, були великі помаранчево-червоні гарбузи, 

розкидані по всій сцені.

  Костюми героїв мали український стрій з  петриківськими 

мотивами. Образ Стецька, завдяки художниці, відрізнявся від 

образів, що ми їх пам'ятаємо з історії українського театру. Стецько 

(арт. Р.Дзуринець) у  Зайцевої вийшов гарним та елегантним і 

виглядав наче тодішні міські модні парубки. Майже кожну сцену 

спектаклю глядач супроводжував оплесками, частину яких дарував 

художнику-постановнику — Еммі Зайцевій.

 Музична комедія «Сватання на Гончарівці»  Г.Квітки- 

Основ'яненка — з яскравим українським сюжетом, народними 

піснями та танцями — має велику сценічну історію. У створенні 

декорацій до вистави були свої усталені традиції, що сягали ще часів її 

написання. Оформлення до спектаклю робили вельми побутовим: 

стара хата біля порталу, по центру стіл та лавиці, по краях сцени 

мальви, а також обов'язкова деталь: вглибині –  писаний задник із 

зображенням українського села. До постановки уславленої п'єси 

(режисер-постановник н.а.  України Анатолій Філіппов)   

Укрмуздрамтеатр знову звернувся 2012 року після двадцятирічної 

перерви.

 Відмінністю цієї постановки від інших в закарпатському 

театрі було те, що сценограф Е.Зайцева створила барвисту оздобу 

сцени за мотивами петриківського розпису. Адже Петриківка – це 

душа України. В ній зберігається славетне козацьке минуле, яке 

органічно доповнює безцінну культурну спадщину людства. Глядач 

бачить унікальний петриківський розпис на двох елементах м'якої 

декорації – дугоподібних падугах, на яких зображено рослинний 

орнамент польових та садових квітів. У центральній частині 

орнаменту як уособлення юності й краси – милуються дівчина з 

козаком. З падуг петриківський розпис плавно переходить на 

елементи  декорації та меблів, що знаходяться на планшеті сцени. По 

центру  художник ставить сільські тини з мотивами садових квітів, а 

по краях сцени — кущі з мотивами ягід червоної калини.

 У другій дії, знову ж таки по центру, з'явиться велика яскрава 

чорна скриня у червоних квітах, адже квітка – це символ невимовної 

любові до рідного краю,  до оточуючого світу, одвічного пошуку 

вселенської гармонії й краси. Ця скриня використовується як 
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 Знаменитий американський «Трамвай «Жадання» Т.Вільямса 

(за деякими твердженнями – «психологічний шлягер») став 

ужгородським на сцені Закарпатської укрмуздрами у версії 

київського режисера, заслуженого діяча мистецтв України Сергія 

Архипчука.  Знаний постановник спектаклю саме так і задекларував 

суть своєї інтерпретації геніальної п'єси, зауваживши, що вистава 

«просякнута ужгородським середовищем».

 Якщо Т.Вільямс, за його ж визначенням, у своїй творчості 

прагнув «класичної форми»,  то далеко не всі сценічні втілення його 

п'єс відповідали художницьким переконанням їх автора. Тернистим, 

а значить – непростим, суперечливим шляхом відходу від цієї самої 

«класичної» форми, шляхом «експерименту» пішов і С. Архипчук. 

Зрештою, цілком свідомо виконуючи своє творче кредо, 

сформульоване ним в одному з інтерв'ю. Режисер стверджував, що 

його підсвідомість і безперервна готовність пошуку, його 

професійність, яка на перший погляд може видатися незвичною, 

чудернацькою, алогічною, часто витягує на поверхню світ, що 

бентежить і дивує.

 Отож зрозумілим було те надскладне завдання, що постало 

перед сценографом вистави Еммою Зайцевою. Делікатно слідувати 

за підсвідомістю режисера, її потаємними спалахами, розгадувати 

завдання-загадки, що він їх перед нею ставить. Судячи з відгуків 

преси, із цим вона впоралася успішно: «…заслужений діяч мистецтв 

України Емма Зайцева переконливо попрацювала над створенням 

специфічної атмосфери нужденного передмістя. Роздягнений 

простір сцени, без завіс, куліс та задників, циліндрична клітка із 

написом Уренгой–Помари–Ужгород (viva, газопровід!) на задньому 

плані, ще одна кубічна конструкція-клітка-кімната зі столиком та 

стільцями, старенький холодильник «Дніпро» – могутній танк 
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радянського побутпрому, матрац на підлозі, вутле пружинне ліжко та 

унітаз, сором'язливо загороджений блакитною ширмою. Словом, 

бідність і несмак просто-таки лізуть з усіх щілин, з усіх деталей. 

Єдиний коштовний предмет тут є лише мотоциклетний шолом Стенлі 

Ковальські – символ брутальної маскулінності і необхідний засіб 

захисту. Ніби знущання – вулична реклама дитячих свят на 

передньому плані сцени на початку вистави. Бо які тут взагалі свята? 

Яке дитяче щастя у депресивному районі?» [50, с.9].

 Прем'єра спектаклю відбулася  у липні 2013 року.
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 Того ж таки року театр порадував глядача поверненням в 

репертуар  комедії «Здрастуйте, я ваша тітонька!» Б.Томаса. Цього 

разу у постановці народного артиста України А.Філіппова. 

Неперевершена, іскрометна фарсова п'єса «Тітонька Чарлі»,  

написана 1892 року, із самої своєї першої прем'єри була приречена на 

довготривалий успіх. Цей незаперечний факт підтвердила й 

поставлена в Укрмуздрамі нова версія комедії, з першої ж сцени 

захопивши глядача цілим каскадом комічних ситуацій, феєричною 

грою акторів.

 Атмосферу старої Англії створив запропонований 

художником-постановником Еммою Зайцевою легкий, прозорий 

інтермедійний задник, на якому була проекція старого Лондона.  

Гасне світло в залі, звучить чудова музика О.Фельцмана. 

Піднімається інтермедія. І глядач бачить великий, білий ажурний 

павільйон. По планшету сцени стоять білі англійські меблі.  Вглибині  

проглядається фрагмент англійського парку, з його скульптурами, 

арками,  чашами для квітів. Усі ці елементи декорації робили виставу 

вишуканою та елегантною. Сценограф прагнула колоритного 

поєднання декорації та костюмів. Вбрання героїв було виконано 

цілком у традиціях англійської моди початку ХХ сторіччя. Кожен 

костюм мав власний колір, фактуру та крій. Як писав у своїй рецензії 

на виставу Василь Габорець: «...важливу роль відіграла натхненна 

праця щодо сценографії та виготовлення сценічних костюмів, 

блискуче виконаних головним художником театру, заслуженим 

діячем мистецтв України Еммою Зайцевою»[48, с.43].

Сцена з вистави «Здрастуйте, я ваша тітонька!»  Б.Томаса, 2013 р. Фото О.Попова.
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Ескіз костюмів до вистави «Здрастуйте, я ваша тітонька!» Б.Томаса,

2013 р., к.,акв., пас., 24х34.  Приватний архів Е.З.

Ескіз костюмів до вистави

«Здрастуйте, я ваша тітонька!»

Б.Томаса, 2013 р.,

к.,акв., пас., 24х34.

Приватний архів Е.З.
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Ескіз костюмів до вистави «Здрастуйте, я ваша тітонька!» Б.Томаса,

2013 р., к.,акв., пас., 24х34.  Приватний архів Е.З.

Ескіз костюмів до вистави «Здрастуйте, я ваша тітонька!» Б.Томаса,

2013 р., к.,акв., пас., 24х34.  Приватний архів Е.З.
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 Міжнародний день театру — 27 березня 2015 року 

Закарпатська укрмуздрама відзначила дотепним, із закрученим,  

інтригуючим сюжетом,  динамічнім за дією водевілем «Турецька 

шаль»  А. Горіна та Е. Яворського (за мотивами драматичних творів 

Г.Квітки-Основ'яненка). Постановку здійснив народний артист 

України А.Філіппов. У програмці до спектаклю зазначалося, що 

йтиметься в ньому про «велике кохання». Попри нібито 

розважальний жанр дійства, цілу низку смішних, кумедних ситуацій, 

його творці намагалися ненав'язливо допомогти глядачеві, а надто – 

молодому навчитися цінувати почуття: любов, вірність, вміння 

прощати та допомагати.

 Емма Зайцева робить для цієї вистави театральний 

павільйон. Адже дія відбувається в одній з кімнат великого 

заможного будинку.  Золото на стінах, картини в масивних рамах, 

вишукані меблі з дорогою оббивкою,  ажурний великий білий килим по 

центру сцени — усе це переносить глядача в Україну кінця XIX 

сторіччя.  Відповідно оформленню й водевільному настрою 

спектаклю художниця створює гострохарактерні костюми для всіх 

його героїв, що допомагає їм вільно й комфортно почуватися на сцені.

Ескіз костюму до вистави «Турецька шаль»

А.Горіна та Е.Яворського

2015 р., к.,акв., пас., 24х34.

 Приватний архів Е.З.

Макет декорації до вистави «Турецька шаль»

А.Горіна та Е.Яворського 2015 р.

Музей ЗАУМДТ.



художника. Вони присутні на сцені, але звернені до глядача тильним 

боком. Проте на фінал спектаклю опускається інтермедійна завіса і 

на ній з'являються проекції відомих ерделіївських полотен, що значно 

підвищує емоційність їх сприйняття глядачем. Щодо костюмів героїв, 

то вони дуже реальні і відповідають не лише моді, а й духові того часу, 

в якому жив і творив Адальберт Ерделі. Вбрання акторів, декорація на 

сцені, музичні номери оркестру створюють ніжну, теплу, зворушливу 

й по–справжньому театральну атмосферу.

 Наприкінці 2016 року режисерсько–постановачна група 

вистави одержує обласну театральну премію імені братів Ю.-А. та Є. 

Шерегіїв.

 Життю та творчості корифея закарпатського живопису, 

основоположника Закарпатської художньої школи Адальберта 

Ерделі Укрмуздрамтеатр присвятив виставу за п'єсою місцевого 

автора О.Гавроша «В Парижі гарне літо…» (2015 р.).  Постановку 

спектаклю також здійснив народній артист України Анатолій 

Філіппов, зігравши в ній і головну роль – Ерделі на схилі років.

 Попри очевидну легкість оформлення, придуманого 

художником-постановником Еммою Зайцевою, воно містить глибоке 

смислове навантаження і піднесені узагальнення. Сценограф не 

захаращує сцену, а навпаки – залишає багато вільного простору і 

повітря. Замість чорного кабінету глядач бачить білий одяг сцени як 

символ чистого полотна для малювання. Але водночас і як символ 

чистоти душі і високих помислів Маестро (арт. М.Фіщенко). Це 

полотно є і художнім образом дороги життя,  по якій іде головний 

герой вистави.  По краях сцени, по обидва боки полотна — розставлені 

меблі. Тут відбуваються  різні сцени з життя митця. Поряд із роялем –  

його паризькі зустрічі з чарівною співачкою Женев'євою 

(арт.Ю.Чорна). На протилежному боці, в салонному інтер'єрі —  

мюнхенські зустрічі з тендітною Лілет (арт. Ж.Баранович). Сцени, 

пов'язані з рідним Закарпаттям, куди завжди прагнув душею 

художник, будучи у мандрівках, проходять на першому плані, біля 

порталу.  Квітуча сакура, маленький садовий столик, плетене з лози 

крісло і, як знак того, що життя великого майстра пензля добігає кінця 

— старе інвалідне крісло, в якому постійно сидить Ерделі (н.а. України 

А.Філіппов). А поряд із ним – віддана розрадниця, помічниця і останнє 

кохання — чарівна Розі (арт. К. Якубик -Гамага).

 

 Цікавою знахідкою в стрункому й ретельно продуманому 

оформленні вистави було те, що Емма Зайцева не демонструє картин 
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Сцена з вистави «В Парижі гарне літо...» О.Гавроша, 2015 р. Фото О.Попова.



 Через тривалий час, після постановки «Колекції» Гарольда 

Пінтера на малій сцені (80-ті роки минулого століття), Закарпатський 

укрмуздрамтеатр знову звертається до драматургії представників 

авангардного мистецтва. Цього разу – на великій сцені перед 

глядачем розгортається свого роду парафраз «короля модернізму» 

Жана Кокто на тему відомого античного сюжету «Орфей та Евридіка». 

Режисер-постановник спектаклю О. Саркісьянц, за словами Емми 

Зайцевої, одразу ж надав їй карт-бланш у створенні оформлення і 

костюмів. Отож завдання виявилося надзвичайно цікавим, 

відповідальним і таким, що вимагало нових підходів та креативності у 

сценографічному вирішенні вистави, його відповідності тим 

естетичним принципам і вимогам, що їх декларували автор п’єси і 

автор спектаклю. Одразу ж зазначимо, що наголос постановник 

зробив на ліричній частині твору – взаєминах Орфея (арт. М.Фіщенко) 

та Евридіки (арт. Є.Неглядюк ).

 Кокто називали великим «сновидійником», фантазія якого не 

обмежувалася нічим, окрім свободи уяви. Саме «сновидійну» природу 

творчості великого француза, його любов до містифікацій взяла за 

основу художник-постановник. Декорація – гранично скупа. В 

кімнаті, де живуть Орфей та Евридіка, усього два столики і кілька 

стільців. Між героями відбувається болісний, нервовий діалог. Ніби 

побутова сцена раптом обертається абсолютно сюрреалістичною 

дією. Стіни кімнати починають рухатися, колихатися, в такт з ними 

загрозливо коливаються химерні чорно-білі кінцівки, які проникли 

через стіни всередину. У моторошному танці з’являються на сцені 

істоти потойбічного світу. Містичність дійства переконливо 

підкреслює шумо-звуко-світлова партитура. Оригінально і дуже 

просто вирішує художник-постановник епізоди проходу персонажів у 

задзеркалля (улюблений мотив Кокто). Дзеркало розташовано по 
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Ескізи костюмів до вистави  «В Парижі гарне літо...» О.Гавроша, 2015 р.

к.,акв., пас., 30х21.  Приватний архів Е.З.



центру декорації і в потрібний момент дві його частини безшумно 

розкриваються, таємничо поглинаючи героїв вистави, занурюючи 

глядача в атмосферу ірреальності.

 Усе в спектаклі підпорядковано суворій естетичній 

закономірності, єдиному ритму і все взаємообумовлено. Йдеться і 

про костюми. Усі вони вирішені в чорно-білій тональності. Окрім 

вбрання Евридіки. Її сукня – ніжно-рожево-бежева підкреслює 

реальність, жіночність, якщо хочете, -- еротичність героїні, її спрагу 

Кохання. Кохання, яке врешті-решт і перемагає. Вистава "Орфей та 

Евридіка" увійшла до репертуару театру 2016 року та стала його 

окрасою.
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Сцена з вистави «Орфей та Евридіка» Ж.Кокто, 2016 р. Фото О.Попова.
Макет декорації до вистави

«Орфей та Евридіка» Ж.Кокто, 2016 р.

Музей ЗАУМДТ.



 Творчість театрального художника  не можна розглядати у 

відриві від сучасної йому естетики театру. Адже розвиток 

театрального мистецтва сприяє виникненню нових вирішень у галузі 

сценографії. Художники сцени вже давно працюють у «вік режисури». 

Отож, зрозуміло, що режисера нині не задовольняє писаний задник та 

мальви біля порталу. Він хоче знайти в сценографі своєрідну творчу 

особистість з власною концепцію твору, над яким їм разом 

працювати, аби знайти спільне бачення вистави. Одним із  таких 

однодумців режисера багато років є театральний художник 

Закарпаття – Емма Зайцева.

 Проте водночас одна з головних заповідей художника сцени – 

це «робота для актора». Художнє вирішення вистави повинно 

допомагати артистам будувати пластику ролі, знаходити найбільш 

вигідні в тому чи іншому моменті дії ділянки сцени, декорацій. 

Художник театру це і архітектор, і інженер,  і кравець, у всякому разі,  

він має знати, як робиться розкрій сукні або костюму. Непродумано 

створені костюми будуть лише заважати, сковувати акторів,  

Формально вибудована декорація не зможе передати атмосфери, 

духу вистави і нездатна буде допомогти актору втілити образ свого 

героя в усіх його гранях.

 

 Творчий шлях сценографа, заслуженого діяча мистецтв 

України Емми Зайцевої відрізняється цілеспрямованістю, високою 

вимогливістю до себе та визначеністю завдань, що вона їх перед 

собою ставить. Головне для неї – це пошук найбільш точних і 

виразних засобів для створення сценічного образу вистав, успішне 

намагання не повторюватися в жодному спектаклі, маючи в здобутку 

розмаїття художніх прийомів. Увесь талант театрального художника, 

усі сили вона віддає повноцінному втіленню своїх задумів. Ця 

виняткова любов і відданість професії принесли сценографу 

заслужений успіх.

 Розповідь про творчий шлях театрального художника Емми 

Зайцевої на цьому не завершується. Адже сценограф знаходиться у 

розквіті свого таланту. Тому, не будемо підводити риску, а з 

нетерпінням чекатимемо на нові  цікаві вистави.
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Сцена з вистави «Наталка Полтавка»  І.Котляревського, 2007 р. Фото О.Попова.
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 Автори висловлюють щиру вдячність усім, хто сприяв у 

написанні та виданні цієї книги, а саме:

_ Управлінню культури Закарпатської обласної державної 

адміністрації (часткова  фінансова  підтримка)

_ Асоціації сценографів України (м. Київ)

_ Львівському міжобласному відділенню Національної 

спілки театральних діячів України

_ Закарпатському  академічному обласному українському 

музично-драматичному театру ім. братів Ю.-А. та Є.Шерегіїв 

(м.Ужгород)

_ Закарпатському обласному театру драми та комедії 

(м.Мукачево)

_ Рівненському академічному обласному українському 

музично-драматичному театру

_ Закарпатській обласній універсальній науковій бібліотеці 

ім. Ф. Потушняка

_ Павлу Івашковичу – дизайн та макетування книги 

(м.Ужгород)

_ Олексію Попову – фотохудожнику (м. Ужгород)

_ Анатолію Мізерному – фотохудожнику (м. Рівне)

_ Василю Габорцю – заслуженому працівнику культури 

України (м. Ужгород)

_ Євгену Шерегію (м. Хуст)

_ Олександру Шпенику та «Аутдор-Шарк» (м.Ужгород) 

(часткова фінансова підтримка)

 Навіть у лаконічному, гранично простому на перший погляд 

оформленні спектаклю, створеному Еммою Зайцевою, глядач бачить 

ледь вловимі, але щоразу нові відтінки розвитку її таланту в часі та 

просторі. Вона вміє малими засобами розповісти про масштабне, 

адже перфектно володіє умінням загострити увагу на головному. Як 

сценограф вона мислить не тільки власними художніми образами, а й 

образами спектаклю, сприяючи розкриттю ідейного задуму  

режисера-постановника, драматурга, композитора. Художниця 

вникає в кожну деталь сценічного оформлення, володіючи глибокою  

культурою і грунтовними знаннями.

 Український театр знаходиться в живому і творчому рухові. У 

кожному поколінні з'являються нові майстри театрального 

мистецтва, які завжди у пошуку творчих знахідок та нових форм. 

Потужні імпульси цих пошуків передаються і фахівцям театрально-

декораційного мистецтва, які роблять свій вагомий внесок у розвиток 

театральної справи. Серед них достойне місце посідає і надзвичайно 

скромна людина, вимогливий щодо своєї професії театральний 

художник Емма Зайцева, котра сповнена постійного творчого 

горіння. Це і  є запорукою її подальших успіхів. 

 Природно, що за межами  цього дослідження залишилося 

чимало імен та вистав, вартих уваги. Однак автори хотіли зробити 

акцент  лише на основних етапах життя і творчості Емми Зайцевої, 

вагомих спектаклях, в яких яскраво і переконливо втілено талант 

театрального художника.
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2 червня 1970 року –  народилась у м. Рівне.

1977-1985 роки –  навчання у ЗОШ № 13, м. Рівне.

1981- 1985 роки –  навчання у дитячій художній школі м. Рівне.

1985-1989 роки – навчання у Туркменському державному 

художньому училищі ім. Ш.Руставелі, відділення «Театральна 

декорація» (курс Донатара Чариєва), м. Ашгабад (Туркменістан).

1989 – 1997 роки – художник-постановник Рівненського державного 

обласного українського музично-драматичного театру.

1990 рік – вийшла заміж (чоловік Олег  Зайцев – театральний діяч).

1991 рік – народилась донька Анастасія.

1996 рік  – член Національної спілки театральних діячів України.

1996-2001 роки – навчання у Рівненському державному 

гуманітарному університеті, кафедра культурології, теорії та історії 

культури.

1998 рік – член Асоціації сценографів України.

З 1998 року – й по сьогодні – головний художник Закарпатського 

академічного обласного українського музично-драматичного театру 

ім. братів Ю.-А. та Є.Шерегіїв, м. Ужгород.

1999 рік – лауреат обласної театральної премії ім. братів Ю.-А. та 

Є.Шерегіїв за виставу «Танго для тебе» Ю.-А. та Є.Шерегіїв на сцені 

Закарпатського  українського музично-драматичного театру.

Диплом за сценографію до звітного концерту «Чарівні мелодії 

Закарпаття» на сцені Національного Палацу «Україна», м. Київ.

2000 рік – лауреат обласної театральної премії ім. братів Ю.-А. та 

Є.Шерегіїв за сценографію до вистави «Банкрот» за М. Старицьким на 

сцені Закарпатського українського музично-драматичного театру.

2005-2006 роки – головний художник (за сумісництвом) 

Закарпатського державного російського драматичного театру, м. 

Мукачево. 

Макет декорації до казки «Дивовижна пташечка» І. та Я. Златопольських, 2016 р.

Музей ЗAУМДТ.

ДАТИ ЖИТТЯ ТА ТВОРЧОСТІ

Фото з вистави

«Дивовижна пташечка»

І. та Я. Златопольських, 2016 р.

Фото О. Попова.
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1982 рік – виставка з нагоди 60 – річчя заснування СРСР (м. Рівне).

1986-1989 роки – виставка «Молоді художники театру та кіно» 

(м. Ашгабад,  Туркменістан).

1994 рік – виставка «Молоді художники Рівненщини» (м. Рівне) .

2004 рік – виставка «Культура України на межі третього тисячоліття»         

(м. Київ) .

2005 рік – персональна «Від ескізу до вистави» (м. Мукачево, 

м. Ужгород).

2006 рік – персональна « Театральний макет»  (м. Мукачево).

2009 рік – виставка з нагоди Міжнародного дня театру (м. Ужгород).

2012 рік – персональна «Костюм у виставі» (м. Одеса).

2016 рік – виставка з нагоди Міжнародного дня театру (м. Ужгород).

2005 рік – диплом Лауреата VI Міжнародного фестивалю етнічних 

театрів України та Єврорегіону «Етно-Діа-Сфера» за сценографію до 

вистави «Чого хоче жінка?» за творами Г.Квітки-Основ'яненка  на 

сцені Закарпатського українського музично-драматичного театру.

2007 рік – народилась донька Амалія.

2009 рік – почесне звання «Заслужений діяч мистецтв України»; 

Лауреат премії Національної спілки театральних діячів України в 

галузі сценографії  імені Федора Нірода; 

Лауреат обласної театральної премії ім. братів Ю.-А. та Є.Шерегіїв  за 

виставу «Судний час» І. Козака на сцені Закарпатського обласного 

українського музично-драматичного театру.

2016 рік – Орден «Святої великомучениці Варвари» Української 

Православної Церкви Київського патріархату.

Лауреат обласної театральної премії ім. братів Ю.-А. та Є.Шерегіїв за 

сценографію до вистави «В Парижі гарне літо..» О.Гавроша  на сцені 

Закарпатського академічного українського музично-драматичного 

театру імені братів Ю.-А. та Є. Шерегіїв.

Сцена з вистави

«Цвіт папороті» 

Ю.Чорі, 2014 р.

Фото О.Попова.

УЧАСТЬ У ВИСТАВКАХ 

Ескіз костюму

до вистави «Баядера»

І.Кальмана,

1989 р., п., акв., 48х32.

Приватний архів Е.З.
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ЗАКАРПАТСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ

МУЗИЧНО-ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР  ІМ. БРАТІВ Ю.-А. ТА Є. ШЕРЕГІЇВ 

(м. УЖГОРОД)

«ОПЕРЕТА, ЛЮБОВ МОЯ» (концерт)

режисер –  н. а. України А.Філіппов 

прем'єра –  27 березня 1998 р.

«ТАНГО ДЛЯ ТЕБЕ»  Ю.-А. та Є.Шерегіїв

 режисер –  н. а. України А.Філіппов  

прем'єра –  30 травня 1999 р.

«ЗАКАРПАТСЬКИЙ  ВЕРТЕП-БЕТЛЕГЕМ»   А.Філіппова

 режисер –  н. а. України А.Філіппов

 прем'єра –  8 січня 2000 р.

«БАНКРОТ»  за М.Старицьким

 режисер –  н. а. України А.Філіппов

 прем'єра –  25 червня 2000 р.

«ВСЕ  ПОЧИНАЕТЬСЯ  З  ЛЮБОВІ»  Г.Голубенка, Л.Сущенка, В.Хаїта

режисер –  О.Зайцев

 прем'єра – 24 березня 2001 р.

«ЛЮБИЙ СПОКУСНИК» В.Тарасова

(костюми)

режисер –  н. а. України А.Філіппов

 прем'єра –  15 листопада 2001 р.

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ  ПОСТАНОВОК

Ескіз декорації до казки «Велике жабеня» Л. Устинова, 2010 р., к., пас., 32х45.

Приватний архів Е.З.
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«ПОТРІБЕН БРЕХУН»  Д.Псафаса

 режисер –  н. а. України А.Філіппов

 прем'єра –  5 вересня 2006 р. 

«НАТАЛКА  ПОЛТАВКА»  І.Котляревського

 режисер –  н. а. України А.Філіппов

прем'єра –  20 листопада 2007 р.

«СУДНИЙ  ЧАС»  І.Козака

режисер –  н. а. України А.Філіппов

 прем'єра –  13 березня 2009 р.

«ДИВОСВІТИ  СРІБНОЇ  ЗЕМЛІ» (творчій звіт майстрів

мистецтв та художніх колективів Закарпатської області)

режисер –  з. п. к. України Т.Гарагонич

 прем'єра – 16 грудня 2009 р.

«ОБЕРЕЖНО,  ЖІНКИ!»  А.Курейчика

 режисер – О.Саркісьянц

прем'єра –  6 червня 2010 р.

«ДОРОГА  ДО  РАЮ»  Д.Кешелі

режисер –  н. а. України А.Філіппов

прем'єра – 13 листопада 2010 р.

«ВЕЛИКЕ  ЖАБЕНЯ» Л.Устинова

(сценографія)

 режисер –  О.Саркісьянц

прем'єра – 12 жовтня 2010 р.

«НАЗАР  СТОДОЛЯ»  Т.Шевченка

режисер –  н. а. України А.Філіппов, 

прем'єра – 1 травня 2011 р.    

«ЧОРНИЙ ДИПЛОМАТ»  В.Селезньова

 режисер – н. а. України А.Філіппов

  прем'єра – 30 червня 2002 р.

«ШАМПАНСЬКОГО І КАРЕТУ!»  О.Галіна

 режисер – н. а. України А.Філіппов

  прем'єра – 15 грудня 2002 р.

«СІМЕЙНИЙ УЇК-ЕНД» Ж.Пуаре

 режисер –  н. а. України А.Філіппов

 прем'єра – 15 липня 2003 р.

«О'КЕЙ, МОЙШО!» C.Кузика

 режисер – н. а. України А.Філіппов

  прем'єра –  25 січня 2004 р.

«НАРЕЧЕНІ…» – В. Губарєва

 режисер – Ю.Дамберг

прем'єра –  28 березня 2004 р.

«ЧОГО  ХОЧЕ  ЖІНКА?»  Г.Квітки-Основ'яненка 

(сценографія)

 режисер –  н. а. України А.Філіппов

прем'єра –  24 березня 2005 р.

«КРАПЛИНА  НІЖНОСТІ» А.Ніколаї

 режисер – М. Погребняк

  прем'єра – 24 квітня 2005 р.

«АУДІЄНЦІЯ»  В.Гавела

 режисер –  Я.Сисак (Словаччина)

прем'єра – 3 жовтня 2005 р.
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«ЦВІТ  ПАПОРОТІ» Ю.Чорі

режисер –  н. а. України А.Філіппов

прем'єра – 28 вересня 2014 р.

«ТУРЕЦЬКА  ШАЛЬ»  А.Горіна, Е.Яворського

режисер –  н. а. України А.Філіппов

прем'єра – 27 березня 2015 р.

«В  ПАРИЖІ  ГАРНЕ  ЛІТО…»  О.Гавроша

режисер –  н. а. України А.Філіппов

прем'єра – 8 листопада 2015 р. 

«ОРФЕЙ  ТА  ЕВРИДІКА»  Ж. Кокто

 режисер – О.Саркісьянц

 прем'єра – 10 липня 2016 р.

«ДИВОВИЖНА  ПТАШЕЧКА»  І. та Я.Златопольських

 режисер – з. а. України В.Шершун

 прем'єра – 21 грудня 2016 р.           

ЗАКАРПАТСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ РОСІЙСЬКИЙ

ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР (м. МУКАЧЕВО)

«ХУТРЯНА  ХАТИНКА» В.Грабовського, Я.Мельничука

 режисер – Є. Тищук

прем'єра – 20 грудня 2005 р.

«ЛІЗІСТРАТА» Л.Філатова

режисер – Є. Тищук

прем'єра – 15 квітня 2006 р.

«АМЕРИКАНСЬКА  РУЛЕТКА»  О.Марданя

режисер –  н. а. України А.Філіппов

прем'єра –  3 липня 2011 р.

«СІЛЬВА»  І. Кальмана 

(постановка не здійснена), 

2012 р.

«ЩО  ЗАЛИШАЄМО  ЛЮДЯМ ?...»  І.Чендея, С.Гержика

режисер  – С. Гержик (Одеса)

прем'єра – 18 травня 2012 р.

«ПОГРАБУВАННЯ  ОПІВНОЧІ» М.Митровича

режисер – н. а. України А.Філіппов

прем'єра –  2 липня 2012 р.

«СВАТАННЯ  НА  ГОНЧАРІВЦІ»  І.Квітки-Основ'яненка

режисер – н. а. України А.Філіппов

прем'єра – 23 листопада 2012 року

«ЗДРАСТУЙТЕ,  Я  ВАША  ТІТОНЬКА!»  Б.Томаса

режисер –  н. а. України А.Філіппов

прем'єра  – 26 травня 2013 р.

«ТРАМВАЙ  «ЖАДАННЯ»  Т.Вільямса

режисер – з. д.м. України С.Архипчук (Київ)

прем'єра –  21 липня 2013 р.

«МАЛЮК І  КАРЛСОН» за А.Ліндгред

режисер –  н. а. України А.Філіппов

 прем'єра – 22 грудня 2013 р.
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НАЦІОНАЛЬНИЙ ПАЛАЦ МИСТЕЦТВ «УКРАЇНА»

(м. КИЇВ)

«Чарівні  мелодії  Закарпаття» (звітний концерт області)

режисер –   з. д. м. України П.Рак,1999 р.

«Чарівні  мелодії  Закарпаття» (звітний концерт області)

режисер –  з. д. м. України П.Рак, 2001 р.

«Самоцвіти  Срібної  землі» (звітний концерт області)

режиссер –  Т.Гарагонич, 2004 р.

РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ОБЛАСНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ

МУЗИЧНО-ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР (м. РІВНЕ)

«РЯТУЙТЕ,  МЕНЕ  ЖЕНЯТЬ!» Ф.Крьоца 

(постановка не здійснена), 1990 р.  

«О,  МУЗИКА,  МУЗИКА,  МУЗИКА» (концерт)

режисер – н. а. України А.Гаврюшенко

прем'єра – 27 березня 1995 р.

«ЗАЧАРОВАНА  РУКАВИЧКА» І.та Я.Златопольських

режисер – з. а. України О.Мосійчук

прем'єра –  25 грудня 1996 р.

РОМСЬКИЙ НАРОДНИЙ МУЗИЧНИЙ ТЕАТР “ЛАУТАРІ”

(м. УЖГОРОД)

«ЧОРНИЙ  ЦИГАН» В.Фединишинця

режисер –  В.Палій

прем'єра – 21 липня 2001 р.

«ВЕСІЛЛЯ  ЛАУТАРА,  АБО  ЧОРТ  ЗАБИРАЙ!» В.Палія

режисер – В.Палій,

прем'єра –  21 лютого 2002 р.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ

(м. ДНІПРО)

«Самоцвіти Закарпаття  — сивочолому Дніпру»

(Дні культури і мистецтв Закарпаття в Дніпропетровській області)

режисер –  з. д. м. України П.Рак, 2001 р.

НАЦІОНАЛЬНА ОПЕРА УКРАЇНИ ІМ. Т.ШЕВЧЕНКА

(м. КИЇВ)

«В єдиній родині» (концерт, присвячений 55-й річниці возз'єднання 

Закарпатської України з Україною),

режисер –  н. а. України Д.Чирипюк, 2000 р.
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«ЯК НАШІ ДІДИ ПАРУБКУВАЛИ» В.Канівця

режисер – з. а. України О.Мосійчук

прем'єра –  березень 1997 р.  

«СОСИСКИ, КОНСЕРВИ, ТА НЕБО В АЛМАЗАХ»  М.Супоніна

режисер –  В. Юрців

прем'єра – 22 травня 1997 р.  

«КАЙДАШЕВА  СІМ'Я»  І.Нечуя-Левицького

режисер –  Ю.Мельничук

прем'єра – 20 червня 1997 р.  

ТЕАТРИ (м. АШГАБАД, ТУРКМЕНІСТАН)

«КИЦЬКІН  ДІМ»  С.Маршака

(разом із Д.Чариєвим),

театр-студія, 1986 р.

«НАВОЇ» (художній фільм)

 (разом із Д.Чариєвим),

“Туркменфільм”, 1987 р.

«ЗОХРА І ТАХИР» Махтумкулі

(разом із Д.Чариєвим),

театр-студія, 1988 р.

«КЛОП» В.Маяковського 

(дипломна робота), 1989 р.

Сцена з вистави

«Що залишаємо людям?..» 

І. Чендея, 2012 р.

Фото О.Попова.

Сцена з вистави

«Що залишаємо людям?..» 

І. Чендея, 2012 р.

Фото О.Попова.
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