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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Сценографія - самодостатня галузь образотворчого 

мистецтва, створення візуального образу дійства та, одночасно, складова частина 

синтетичного театрального мистецтва. Процес формування нової сценографічної 

системи, «образотворчої режисури» в українському театрі розпочався на початку 

ХХ ст. В основі її розвитку лежав як європейський досвід, так і пошуки 

авангардного театру 1920-х – 1930-х років. Нова система потребувала нових 

критеріїв оцінки роботи сценографа, як співтворця дійства та вироблення нових 

принципів її наукового опрацювання. 

Нажаль, системне дослідження цього процесу в Україні відбувалося 

епізодично, а творчість сценографів розглядалася, здебільшого, як допоміжний 

засіб виразності театрального твору, в контексті досліджень драматургії та 

режисури. Комплексного дослідження, мистецтвознавчої систематизації, 

типології та висвітлення потребував як розвиток мистецтва вітчизняної 

сценографії в цілому, так і досвід окремих унікальних українських митців, 

творчість яких вплинула на формування сучасного театру. Протягом початку XXI 

ст. невпинно зростала цікавість нового покоління митців до творчості художника 

в театрі. Але, при недостатній кількості наукових досліджень, монографій 

сучасних українських сценографів, іншої науково-методичної літератури, процес 

становлення молодих театральних художників відбувався хаотично і не 

усвідомлено. 

Дослідження, систематизація, та введення у науковий обіг такого феномену, 

як сценографічна творчість Тетяна Медвідь в контексті європейського 

сценографічного досвіду та творчої практики українських митців останньої 

третини XX ст., визначило основні цільові аспекти цього дослідження. Без 

осмислення творчого доробку таких яскравих та самобутніх художників, не 

можливий цілісний науковий погляд на явище сценографії як складової частини 

театрального синтезу в загальній динаміці розвитку українського театрального та 

образотворчого мистецтва. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема 

дисертації узгоджена з планами й тематикою наукових досліджень кафедри історії 

і теорії мистецтва Львівської національної академії мистецтв. Окремі положення і 

результати дисертації пов’язані з науковою темою кафедри театрознавства та 

акторської майстерності ЛНУ імені Івана Франка «Мистецька культура України і 

європейський контекст: джерелознавчі та порівняльні дослідження», (№ 

01119U002403), а також з науковою темою ЛНАМ «Некласична візуальна 

культура в українському мистецтві ХХ-ХХІ ст.» (№ 0118U003753). 

Мета дослідження – виявити й проаналізувати ґенезу та феномен творчості 

української сценографині Тетяни Медвідь, ввести в науковий обіг художні 

особливості її творчого методу та систематизувати її творчій спадок відповідно 

принципам образотворчої режисури в системі театрального синтезу. 

Для досягнення поставленої мети в роботі окреслено такі завдання: 

– з’ясувати ступінь наукової розробки теми, висвітлити джерельну базу, 

історіографію, методику дослідження; 
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– простежити історію розвитку, зміни сценографічних систем та функцій 

сценографії європейського й українського театру; 

– виявити основні творчі стратегії візуального образу вистав театру «Березіль» 

в системі театрального синтезу, як джерела поширення ідей образотворчої 

режисури в Україні; 

– провести аналіз сценографічних шкіл України, що вплинули на формування 

творчої особистості Т. Медвідь; 

– висвітлити етапи формування Т. Д. Медвідь як сценографині та результати її 

діяльності; 

– проаналізувати та порівняти теоретичні засади формотворення художниці із 

національним та європейськім театральним досвідом; 

– провести типологію сценографічних персонажів проєктів Т. Медвідь, як 

основних засобів виразності в розкритті ідеї та теми вистави; 

– виявити обумовленість художніх особливостей сценографічних образів 

Медвідь специфікою їх технологічних прийомів формотворення; 

– визначити природу впливу творчого доробку Т. Медвідь на формування 

сучасного українського театру; 

Об’єкт дослідження – твори сценографічного мистецтва (фоторгафії, 

макети, ескізи декорації, ескізи костюмів, архівні документи) Тетяни Дмитрівни 

Медвідь 1970-х – 2000-х рр., а також архівні документи театру «Березіль» 

пов’язані з її творчістю. 

Предмет дослідження – особливості творчого методу Медвідь відповідно 

до принципів образотворчої режисури в системі театрального синтезу. 

Хронологічні межі дослідження визначені періодом 1970-х – 2000-х рр. У 

підрозділі, присвяченому історії мистецтва сценографії, розглядається період від 

античності до початку XX ст. При аналізі теми становлення сценографічних шкіл 

України та творчої спадщини «Березолю», розглядається період від початку 1900-

х до 1980-х рр. 

Географічні межі дослідження визначені територією сучасної України. У 

підрозділах присвячених історії сценографії та при деяких порівняннях 

географічні межі визначені територією Європи та колишнього Радянського 

Союзу. 

Методи дослідження. Автором зазначено, що для проведення комплексного 

дослідження сценографічної творчості й спадку Т. Д. Медвідь було розроблено 

систему методичних заходів. На першому етапі були опрацьовані, 

систематизовані історіографічні джерела та визначені напрямки досліджень 

творчості художниці. Була досліджена спадщина Т. Д. Медвідь із визначенням її 

місця на тлі загальних подій у європейському та українському театрах, особливих 

відмінностей і творчих здобутків художниці порівняно зі здобутками майстрів 

сценографії українського і світового театрів, сценографічної спадщини Харкова 

кінця XX ст. та театру «Березіль» початку XX ст. Робота базувалась на декількох 

методах дослідження: на історичному та історично-порівняльному методі, 

діалектичному методі, структурно-типологічному методі, методі феноменології, 

системному аналізі. 
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На наступному етапі роботи було розглянуто мистецтво сценографії як 

невід’ємної складової частини театрального синтезу. Дослідження спиралося на 

використання сучасної загальнонаукової методології, якою є системний підхід з 

використанням комплексного дослідження театрального мистецтва як системи і 

сценографії, як однієї із складових. Висвітлено і визначено основні етапи ґенези 

та розвитку творчості Т. Медвідь, досліджено закони, принципи, заходи і засоби 

формотворення. Методика цього етапу дослідження ґрунтувалася на методі 

системного аналізу характеру, структури і функції сценографічного проєкту; 

класифікації окремих засобів виразності методом типологічного та структурного 

аналізу; визначенням характеристики місця і ролі досліджуваного явища в 

історичній реальності; діалектичному аналізі змін сценографічної творчості у 

часі; порівняльному аналізі візуально-образного ряду з драматургією, музичною 

складовою та режисерською концепцією та методом синтезування різних 

елементів сценографії в єдине ціле. На останньому етапі роботи був здійснений 

підсумковий аналіз, систематизовано результати дослідження та сформулювані 

узагальнення та теоретичні положення. 

Визначено, що обрані методи дослідження дали можливість провести 

апробацію матеріалу в рамках шести науково-практичних конференцій, трьох 

дискусійних платформ та трьох авторських навчальних курсів серед студентів 

Львівської національної академії мистецтв. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що у роботі 

вперше:  

– зібрано та систематизовано матеріал щодо спадщини майстрині української 

сценографії Т. Д. Медвідь; 

– введено до наукового обігу низку творів Т. Медвідь в різних театрах України; 

– проведено класифікацію «сценографічних персонажів» у творчому доробку 

Медвідь за методом типологічного аналізу; 

– систематизовано мистецькі засади трьох українських шкіл сценографії; 

Дисертанткою удосконалено уявлення щодо: 

– передумов розвитку нової системи оформлення вистав – «образотворчої 

режисури» в театральній практиці українських сценографів 1920-х – 1960-х 

рр. та реактуалізації її в театральному процесі України 1970-х – 2000-х рр.; 

– змісту поняття «сценографічний персонаж», як дієвого засобу виразності 

українського сценографічного мистецтва в системі театрального синтезу. 

В роботі набули подальшого розвитку: 

– уявлення про особливості розвитку мистецтва сценографії в українському 

театрі XIX-XX ст.; 

– аналіз ролі та функціонування сценографії у мистецтві українського 

режисерського театру 1920-х – 1940-х рр. ХХ ст. у відповідності з «методом 

перетворення» Леся Курбаса в системі театрального синтезу; 

– визначення принципів «дієвої сценографії» Д. Лідера 1960-х – 1980-х рр., які 

актуальні для розвитку сценографічної творчості в сучасному українському 

театрі. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості їх 

використання в наукових дослідженнях мистецтвознавчої та театрознавчої 
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проблематики, а також у навчальній діяльності, зокрема при підготовці лекційних 

курсів з історії українського театрального мистецтва XX – початку ХХІ ст., в 

розробці спецкурсів з проблем мистецтва сценографії у мистецьких навчальних 

закладах. Матеріали та висновки дисертації стануть в нагоді при формуванні 

музейних колекцій творів історії українського театру та проведенні виставкової 

діяльності галерей. Зібраний та осмислений фактологічний та ілюстративний 

матеріал має можливість стати підґрунтям для узагальнюючих праць з історії 

українського театру та основою для подальшого дослідження творчості 

сценографів України. 

Особистий внесок здобувача полягає у систематизації спадщини Т. 

Медвідь за принципом типології «сценографічних персонажів», а також всебічне 

їх дослідження. Усі наукові результати дослідження отримані автором особисто. 

Апробація результатів дослідження. відбулася в рамках шести 

всеукраїнських та міжнародних науково - практичних конференцій та наукових 

дискусійних платформ: 

Міжнародний симпозіум «LVIV QUADRIENNALE OF SCENOGRAPHY» 

Тема: Аналітичні процеси. Визначні імена у сценографії вашої країни – історія та 

сучасність. Тема доповіді: «Сценографічні персонажі живописно-зображального 

характеру в творчості української художниці театру Тетяни Медвідь». Жовтень 

2021. 

Науково-теоретична конференція професорсько-викладацького складу, 

аспірантів і здобувачів ЛНАМ «Духовно-моральні цінності епохи в еквіваленті 

естетичної творчості: історія і сучасність». Тема доповіді: «Сакральна тематика в 

творчості Т. Медвідь». Львів: Львівська національна академія мистецтв, квітень 

2016. Міжнародна науково-практична конференція «Формування державної 

освітньої політики: філософські, теоретичні та прикладні аспекти». Тема: 

«Сучасні стратегії формування державної освітньої політики». Тема доповіді: 

«Сценографічна освіта в Україні», Київ, Національний педагогічний університеті 

імені М. Драгоманова, лютий 2016. Міжнародна наукова конференція «Магія 

культур» в рамках Міжнародного фестивалю монодрам «Марія». Тема доповіді: 

«У. Шекспір - у творчості Т. Медвідь». Київ, Національний академічний 

драматичний театр імені Івана Франка, жовтень 2014. І Всеукраїнська науково-

практична конференція «Стратегії розвитку інформаційного, культурно-

освітнього та економічного простору України», Тема: «Технології візуалізації 

інформації в культурі, мистецтві, освіті». Тема доповіді: «Візуалізація інформації 

у театральному мистецтві». Київ, КНУКіМ, травень 2014. Науково-теоретична 

конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів ЛНАМ 

«Духовно-мобілізуюча функція мистецтва: історія і сучасні виклики». Тема 

доповіді: «Актуальність творчого методу Д. Лідера». Львів: Львівська 

національна академія мистецтв, травень 2014. Наукова дискусійна платформа 

«Метанойя», круглий стіл: «Подолання ситуації постмодерну в сучасному 

мистецтві. Вихід до реальності іншого через переосмислення теми суб’єкта і 

героя», Тема виступу: «Від ілюзії до реальності» Львівський палац мистецтв , 

Львів, жовтень 2015. Наукова дискусійна платформа «Форум на канапі», круглий 

стіл в рамках театрального фестивалю «Золоті оплески Буковини», Тема виступу: 
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«Сценографія комедії», Чернівці, листопад 2017; Наукова дискусійна платформа 

«Форум на канапі», круглий стіл в рамках театрального фестивалю «Золоті 

оплески Буковини», Тема виступу: «Театральне світло в арсеналі театрального 

художника», Чернівці, листопад 2018. Апробація проведена в рамках трьох 

авторських щорічних лекційних курсів у Львівської національної академії 

мистецтв: Руденко-Краєвська Н. В. Програма та конспект лекцій авторського 

курсу «Основи мистецтва сценографії» для студентів ЛНАМ за напрямом 

підготовки 6.0202205 Образотворче мистецтво, спеціальність 023 Образотворче 

мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація. Освітньо-кваліфікаційний рівень 

– магістр. Кафедра МЖ, ЛНАМ. Львів, 2018. 58 с. Руденко-Краєвська Н. В. 

Програма та конспект лекцій авторського курсу «Короткий курс історії театру та 

сценографії» для студентів ЛНАМ за напрямом підготовки 6.0202205 

Образотворче мистецтво, спеціальність 023: Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, реставрація. Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр. 

Кафедра МЖ ЛНАМ. Львів, 2018. 71 с. Руденко-Краєвська Н. В. Методичні 

рекомендації з предмету композиція в матеріалі «Технологія театрального 

макету» для студентів ЛНАМ за напрямом підготовки 6.0202205 Образотворче 

мистецтво, спеціальність 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 

реставрація. Освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр. Кафедра МЖ ЛНАМ. 

Львів, 2018. 32 с. 

Апробація матеріалу також відбувалась в процесі практичної роботи автора 

над виставами: В. Шекспіра «Дванадцята ніч» (2018), В. Вовкуна «Поранкова 

душа» (2018), Мольєра «Скапен-штукар» (2019) в Чернівецькому академічному 

обласному музично-драматичному театрі імені Ольги Кобилянської, в роботі над 

виставою Б. Швайгер «Замкнені жінки» (2019) у львівському Вільному театрі 

«Око», Дункана Макмілана «Легені» у Рівненському драматичному театрі (в 

роботі), а також триває у роботі над авторським науково-методичним посібником 

«Основи сценографіі. Функції сценографії. Частина друга» (в роботі). 

Публікації. Результати дослідження висвітлені у 5 публікаціях, одноосібних 

статтях у наукових фахових виданнях, затверджених МОН України та 

авторському науково-методичний посібнику; Руденко-Краєвська Н. В. «Основи 

сценографіі. Театральний простір. Частина перша». Кафедра МЖ ЛНАМ. Львів, 

2020. 194 с. 

Структура роботи зумовлена метою та завданнями дослідження. Робота 

містить вступ, чотири розділи, висновки, список використаних джерел (161 

позиція) та другий том додатків (100 стор.). Основний зміст роботи викладено на 

200 сторінках. 

 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, проаналізовано 

ступінь її наукового опрацювання, визначено об’єкт, предмет, мету, завдання, 

методологічні засади роботи, розкрито наукову новизну, теоретичне і практичне 
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значення дисертації, подано відомості про її зв’язок з науковими програмами, про 

апробацію результатів, структуру та обсяг. 

У розділі 1 «Історіографія, джерельна база та методологія 

дослідження» проведено огляд наукової літератури та джерельної бази за темою 

дисертації, динаміки розвитку формалістичних ідей мистецтва сценографії, 

представлено методологічну основу дослідження. 

У підрозділі 1.1 «Історіографія, джерельна база дослідження» автором 

розглянуто літературу за темою дослідження, представлену науковими знаннями з 

різних галузей: мистецтвознавства, театрознавства, культурології. Весь комплекс 

літератури обраної тематики характеризовано в часовому розвитку та 

виокремлено у наступні групи: праці з історії театру та сценографії, дослідження 

присвячені теорії створення вистави та ролі сценографії в системі театрального 

синтезу, феноменологічні монографії та альбоми сценографів України, рецензії на 

прем’єрні вистави та творчі портрети в періодичних виданнях України. Автором 

визначено, що, сьогодні не можна говорити про ґрунтовно досліджену історію 

української сценографії та сформовану картину актуальних практик й тенденцій 

розвитку творчості сучасних українських театральних художників, адже науковці 

рідше зверталися до системного аналізу сценографічних творів чи творчості 

сценографів, ніж до аналізу творчості художників іншої спеціалізації чи до 

творчості фахівців інших театральних професій. 

Автором розглянуто комплекс джерельної бази, визначено, що головним 

джерелом дослідження феномену творчості Т. Медвідь були емпіричні джерела: 

фотографії вистав, ескізи, малюнки макети сценографічних проєктів, що були 

збережені в державних та приватних архівах. Для комплексного дослідження 

творчості й спадщини Т. Д. Медвідь було проаналізовано архівні матеріали: 

характеристики, листи, бесіди з самою Тетяною Дмитрівною, її колегами по 

театру, сценографами та режисерами України. Джерелом дослідження став також 

власний досвід автора, як сценографа практика, яка впродовж майже десяти років, 

з 1991 по 2001 рр., служила в театрі ім. Т. Шевченка, «Березіль». 

Для комплексного дослідження сценографічної творчості та спадщини Т. Д. 

Медвідь було проаналізовано понад 160 літературних джерел, серед них 

публікації українських, російських та європейських авторів. Досліджено та 

проаналізовано більше ніж 300 одиниць фактологічного матеріалу: фотографії з 

вистав, ескізи, малюнки, макети сценографічних проєктів, тощо. Опрацьовано 42 

статті у газетах, та журналах, публікації в книгах, енциклопедіях, збірниках, 

довідниках, буклетах, альбомах тощо. Визначено що, науковий рівень публікацій 

про Т. Медвідь був недостатній. Переважна більшість публікацій – це короткі 

рецензії на прем’єрні вистави театрів. На сьогоднішній день немає наукової 

роботи, в якій би послідовно було проаналізовано її доробок в царині сценографії. 

Зроблено висновок, що висвітлення творчості Т. Медвідь відбувалось не 

системно, в основному в регіональній періодиці Харкова і носило більш 

публіцистичний ніж науковий характер. До того ж більшість авторів не були, ані 

сценографами, ані науковцями в галузі театрознавства чи мистецтвознавства. 

Тому чимало публікацій не містять аналізу феномена творчості Медвідь, як 

художника, а наповнені не фаховими інтерпретаціями її творчості. 
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У підрозділі 1.2 «Витоки мистецтва сценографії: історичний та 

теоретичний аспекти і методологія дослідження» подане визначення 

сценографії як засобу виразності твору театрального мистецтва, складової 

частини загального образу вистави та елемента образотворчого мистецтва в 

системі театрального синтезу. Автор зазначила витоки та основні етапи розвитку 

сценографії від дійства прототеатру до наших днів. 

Автором запропоновано систему методичних заходів, які спираються на 

методики досліджень, використані в працях українських театрознавців. Також 

було зазначено, що дослідження ґрунтується на принципах історизму, 

системності, типології та спирається на використання сучасної загальнонаукової 

методології, яким є системний підхід з використанням комплексного дослідження 

театрального мистецтва як системи та сценографії, як одного з засобів виразності 

вистави - продукту її діяльності. За допомогою історичного, історично-

порівняльного та діалектичного методів було досліджено походження і розвиток 

сценографії в Україні та Європі, визначено місце творчої спадщини сценографині 

Т. Медвідь в харківському, загальноукраїнському та європейському театральному 

часі й просторі. За допомогою методу феноменології та структурно-

типологічному методу автор класифікувала «сценографічні персонажі» Медвідь 

та дала оцінку якості ідей, щодо творення дієвої сценографії, та сценографічного 

простору. Було визначено тенденції та особливі відмінності творчості Т. Медвідь, 

в контексті розвитку мистецтва сценографії, досягнень інших майстрів-

сценографів та місце її візуальних образів в системі синтезу вистави. Зазначено, 

що метод феноменології та метод порівняльного аналізу був використаний для 

визначення місця і ролі візуальних образів Медвідь, у зв’язку з драматургічними, 

музичними образами та режисерською концепцією в системі театрального 

синтезу, а також визначення автентики, подібностей, відмінностей, запозичень, 

синтетичних явищ її творчості. Зазначено, що обрані методи дослідження дали 

можливість провести апробацію матеріалу в рамках сценографічних конференцій, 

лекцій, бесід та щорічних курсів у Львівській національній академії мистецтв. 

У розділі 2 «Етапи формування локальних професійних шкіл 

українського національного мистецтва сценографії» розглянуто витоки 

становлення мистецтва української сценографії кінця ХІХ – початку ХХ ст. в 

контексті європейських тенденцій, феномен театру «Березіль», як першої 

новаторської української сценографічної школи та закономірності розбудови в 

українському театрі системи образотворчої режисури. 

У підрозділі 2.1 «Розвиток сценографії в українському театрі кінця XIX – 

початку XX ст.: загальноєвропейський контекст» автор визначила витоки 

української сценографії, її основні етапи розвитку, соціокультурні чинники, що 

впливали на особливості формування українського театру та візуального образу 

вистав, як невід’ємної складової театрального синтезу. Всі явища та тенденції в 

українській сценографії автор розглянула у контексті закономірностей розвитку 

європейського театру, окремих національних шкіл, реформаторських ідей та 

загальних тенденцій переходу від сценографічної системи «декораційного 

мистецтва» до нової системи – «образотворчої режисури». Окрему увагу було 

приділено реформуванню театрального простору та визначенню національних рис 
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української сценографії. А саме – поєднання етнографічної правди, піднесено-

узагальненої умовності та яскравої театральності у поєднанні з новаторськими 

європейськими філософсько-ідеологічними концепціями. Досліджено 

становлення нової української школи сценографії, що збіглося у часі з 

утвердженням у європейському театрі статусу режисера, як автора театрального 

твору, а також вплив на формування сценографічної мови українських 

художників європейських авангардних течій образотворчого мистецтва, які 

набули в роботах вітчизняних майстрів національної специфіки та самобутності. 

Нові напрямки європейського мистецтва першої третини ХХ ст.: кубізм 

(принципи колажності, симультанності, узагальнення місця дії), футуризм (ідея 

руху та формування принципів театру художника), експресіонізм (вияв 

душевного стану героя через деформацію предметного світу), конструктивізм 

(принцип функціональності), а також інші авангардні напрямки образотворчого 

мистецтва: абстракціонізм (безпредметні структури і образи), сюрреалізм 

(зображена підсвідомість), дадаїзм (прийом фотомонтажу та використання в 

композиціях об’єктів «ready-made») створили умови для розбудови в середовищі 

українського театру XX ст. нової системи оформлення вистав – «образотворчої 

режисури». 

У підрозділі 2.2 «Творча спадщина «Березолю» та шляхи трансформації 

ідей театрального авангарду у виставах харківського театру другої половини 

ХХ ст.» було розглянуто становлення розвиток та руйнацію авангардного, 

реформаторського театру Леся Курбаса – «Березоля», в якому, завдяки 

запровадженню в театральну практику мистецького «методу перетворення», 

вперше в українському мистецтві сценографії знайшли своє місце ідеї 

«образотворчої режисури» в системі театрального синтезу. Також було 

досліджено відкриття на початку 20-х рр. XX ст. при театрі «Березіль» майстерні 

для сценографів, яку очолив соратник Л. Курбаса Вадим Меллер і яка стала 

першою сценографічною школою України, що сповідувала принципи 

«образотворчої режисури». Ці принципи були розвинуті у сценографічних 

лабораторіях українського сценографа і педагога Данила Лідера 70-х рр. XX ст.. 

Автором дослідження визначено, що після приходу Т. Медвідь до «Березоля» 

1974 р., в театрі, після довгих років інерції та консервування традиційних для 

мистецтва соцреалізму ідей, розпочався новий етап розвитку актуальної, глибокої, 

яскраво-індивідуальної сценографії. Ідеї Л. Курбаса та В. Меллера відродилися на 

сцені «Березоля» у сценографічних проєктах Т. Медвідь на новому витку 

практичних досліджень і у відродженій, після тривалої перерви, сценографічній 

системі – «образотворчій режисурі». 

У підрозділі 2.3 «Актуальність образотворчої режисури – нової 

сценографічної системи в українському театрі 1970-1990 рр.» розглянуто 

теоретичні принципи, історичні умови появи, розвитку та актуальність нової 

універсальної системи оформлення вистав – «образотворчої режисури». На 

прикладах сценографічних проєктів українських художників були класифіковані 

традиційні функції сценографії: ігрова функція, створення більш чи менш 

конкретизованого місця дії та «персонажна» функція. Автором було доведено, що 

найбільш цікаво українська сценографія розвивалась у «персонажному» 



11 
 

напрямку, а також те, що Тетяна Медвідь у створенні «сценографічних 

персонажів», що візуально-пластичною мовою доносили до глядача основний 

зміст та ідею вистави, наслідувала кращі традиції своїх попередників та вчителів. 

В розділі 3 «Біографічні, соціокультурні чинники становлення творчої 

особистості Тетяни Медвідь» розкрито процес формування мистецького методу 

художниці в середовищі радянського Харкова та регламентованому 

«соцреалістичному світі» українського радянського театру. 

У підрозділі 3.1 «Основні етапи професійного становлення Тетяни 

Медвідь» була визначена ґенеза особистісних цінностей Медвідь, етапи освіти та 

творчого становлення художниці. Виявлено, що формування творчих пошуків 

Тетяни відбувалося в умовах повоєнного русифікованого Харкова. Автором було 

визначено, що на процес становлення творчої особистості Тетяни Медвідь мали 

великий вплив її вчителі та наставники: сценограф кубофутурист Борис Косарєв 

та майстер дієвої сценографії Данило Лідер. Також визначено вплив на творчий 

метод художниці експериментів «Березоля». Було зазначено характерні 

особливості мистецького театрального середовища Харкова останньої третини 

ХХ ст. та його вплив на формування авторської візуально-пластичної мови Т. 

Медвідь. Також, було визначено етапи становлення та професійного розвитку 

художниці. Автор стверджує, що в творчості Т. Медвідь об’єдналися ознаки трьох 

шкіл української сценографії: школи Курбаса-Меллера, школи Б. Косарєва та 

школи Д. Лідера, які органічно співіснували в системі «образотворчої режисури» 

та структурі театрального синтезу. 

У підрозділі 3.2 «Традиції української школи сценографії в творчому 

переосмисленні художника-постановника 1970-1980-х років» автором була 

досліджена тенденція наслідування актуальних для цього періоду мистецьких 

принципів та джерел їх походження у формуванні оригінального мистецького 

методу Т. Медвідь. Також, був проаналізований вплив драматургії та режисури 

зазначеного періоду на становлення творчої особистості художниці. Аналізуючи 

доробок Т. Медвідь з точки зору комунікації з драматургами та режисерами, автор 

визначила провідну роль її візуально-образного рішення вистав у порівнянні з 

драматургічними текстами та трактовкою теми вистави. Також були окремо 

відзначені цікаві творчі дуети Медвідь з режисерами А. Литком, О. Біляцьким, І. 

Борисом, С. Пасічником. Розглядаючи традиції української сценографії в 

творчому переосмисленні художника-постановника 1970-1980-х років, автор 

стверджує, що в цей період відбулася остаточна відмова сценографів від 

створення ілюзії конкретного місця дії. Основним методом сценографічних 

проєктів став метод «образотворчої режисури», який до сьогодні є актуальним в 

українському театрі. 

В розділі 4 «Типологія образних та художньо-естетичних рішень 

сценографічних робіт Тетяни Медвідь 1970-х – 2000-х років» визначено 

специфіку творчого методу та систематизовано й класифіковано сценографічні 

персонажі Т. Медвідь різних типологічних рядів. 

У підрозділі 4.1 «Базові концептуальні підходи Тетяни Медвідь до 

мистецтва сценографії» було досліджено, що її творчість належала до нової 

системи оформлення вистав, «образотворчої режисури» і була орієнтована на 
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створення візуальних образів в контексті сценічної дії та з метою розкриття теми, 

ідеї драматургічної історії. Окремо було класифіковано основні типи оформлення 

сценічної дії до яких зверталася Т. Медвідь. Шляхом дослідження емпіричного 

матеріалу було визначено, що в кожному проєкті Тетяна Дмитрівна пропонувала 

індивідуальне рішення візуального образу і можливості функціонування 

сценографії в структурі театральної вистави. Завдяки аналізу архівів було 

доведено, що впродовж творчої діяльності, сценографічні проєкти Тетяни 

Медвідь були високо оцінені колегами та місцевою мистецькою громадськістю, 

але, нажаль, не були досліджені на науковому рівні. Однією з основних 

характеристик театральних проєктів Т. Медвідь була присутність в її роботах 

дієвих сценографічних персонажів, що розкривали засобами образотворчого 

мистецтва тему, ідею, головні конфлікти та внутрішні протиріччя як п’єси так і 

вистави. Кожний сценографічний персонаж, що належав тому чи іншому 

типологічному ряду, існував в проєктах Т. Медвідь у поєднанні з іншими 

елементами оформлення. Такими елементами могли бути як інші сценографічні 

персонажі, так і предмети ігрової сценографії та матеріально-речові елементи, які 

означали місце дії вистави. Автором було визначено, що, сценографічними 

персонажами творчості Медвідь були елементи оформлення, які виражали 

суттєвий зміст загальної концепції вистави, мали суверенне значення та могли 

бути змістовно пов’язані з акторським виконанням, а іноді фізично взаємодіяти з 

ним. Завдяки фантазії та високій професійній культурі Т. Медвідь могла 

перетворювати на сценографічні персонажі всі елементи, що входили до арсеналу 

засобів оформлення вистави. Це були живописні та графічні зображення,, задники 

або завіси, костюми, маски, бутафорські фігури та ляльки, предмети, архітектурні, 

конструктивні споруди, єдині пластичні установки та сценічне середовище. 

Глибокий аналіз драматургічного матеріалу, зокрема, його конструкції: вихідної 

події, зав'язки основного конфлікту, розвитку подієвого ряду, окреслення 

побічних конфліктів та кульмінації й розв'язки, дозволяв Т. Медвідь вибудовувати 

динамічний візуально-образний ряд, який у метафоричній формі розкривав тему 

та ідею вистави. Плідна співпраця з режисерами дозволила Тетяні Дмитрівні 

включати візуальний образ в систему театрального синтезу та перетворювати 

сценографію, з додаткового засобу виразності, на рівноправну, або домінуючу 

дійову особу вистави. 

У підрозділі 4.2 «Структура сценографічних персонажів в театральних 

проєктах Тетяни Медвідь, реалізованих у Харківському академічному 

драматичному театрі ім. Т. Шевченка, «Березіль» шляхом роботи з 

емпіричними джерелами та на основі визначених В. Берьозкіним типологічних 

груп сценографічних персонажів, автором було класифіковано творчій спадок Т. 

Медвідь, відповідно до появи в її проєктах сценографічних персонажів різних 

типів. Виходячи з того, що основою творчості Тетяни Дмитрівни були принципи 

методу «образотворчої режисури»: візуалізація ідеї, думки, уявлення, було 

досліджено кількість та якість елементів декорації, які в системі театрального 

синтезу ставали сценографічними персонажами, визначено їх автентичність, 

оригінальність та роль у сценографічному проєкті. Автор структурувала 

сценографічні персонажі та розділила їх на декілька типологічних груп: персонажі 



13 
 

зображального, живописно-графічного характеру, маски, костюми, фігури як 

елементи сценографії, предметні, архітектурні та фактурні атрибути; персонажі-

образи пластичного середовища, єдині пластичні установки. Було визначено, що в 

одній виставі Медвідь могла використовувати сценографічні персонажі як одного, 

так і декількох типологічних груп, які мали сприйматися глядачем, як на 

емоційному, так і на інтелектуальному рівнях. Характерною особливістю 

творчого доробку Тетяни Дмитрівни було використання в різних виставах одних і 

тих самих візуальних елементів, які мали різне змістовне та функційне 

навантаження. Окремо відзначено культуру виконання проєктів: доречність і 

масштабність застосування фактур, гармонійність і збалансованість колірного 

рішення, виваженість тональних контрастів, органічне поєднання композиційних 

співвідношень та орієнтування на кінетичність візуально-образного ряду в 

залежності від визначеного темпоритму вистави. 

У підрозділі 4.3 «Творчо-концептуальні ідеї Тетяни Медвідь у контексті 

розвитку української сценографії перших десятиліть XXI ст.» доведено, що 

основою творчості Тетяни Дмитрівни були принципи методу «образотворчої 

режисури». Обіймаючи посаду головного художника Харківського академічного 

драматичного театру ім. Т. Шевченка, «Березіль» впродовж майже 50-ти років, 

Медвідь послідовно і наполегливо впроваджувала актуальні принципи побудови 

сценографічної композиції на засадах театрального синтезу. Протягом творчого 

шляху Т. Медвідь зверталася до основних типів оформлення сценічної дії: 

створення місця, середовища, простору, в якому відбувалася дія; створення 

окремих елементів візуально-образного ряду, які ставали учасниками гри акторів; 

та створення зображально-пластичних, матеріально-речових образів, як 

«сценографічних персонажів» сценічної дії. Доведено, що в кожній постановці 

Тетяна Дмитрівна пропонувала своє індивідуальне рішення візуального образу, 

своє розуміння задач оформлення сценічної дії і можливості функціонування 

сценографії в структурі театральної вистави. В її оригінальних проєктах участь у 

сценічній дії зображально-пластичних та матеріально-речових персонажів не 

виключала можливості, гри з ними акторів, та застосування прийомів визначення 

місця дії. Натомість, проєкти створені за принципом ігрової сценографії могли 

включати «персонажні» образи та організовувати сценічний простір, а у проєктах 

з визначеним місцем дії, окремі елементи включалися в гру акторів, а сам простір 

міг ставати сценографічним персонажем. Автором доведено, що Медвідь у своїй 

творчості передбачила сучасні тенденції української сценографії. Застосування 

принципу кліповості та мозаїчності, широке використання у більшості 

театральних проєктів колажних мотивів, рух від цілісності до фрагментарності, 

від стверджування до іронії, полістилістика, концептуальність сценографічних 

проєктів – все це свідчило про те, що творчість Т. Медвідь передбачила 

утвердження в театральному мистецтві України принципів постмодернізму. 

Шляхом всебічного дослідження доробку Медвідь автор доводить, що вона була 

одним з найбільш глибоких та потужних творців українського театру та 

сценографії кінця ХХ ст., а також те, що створені нею сценографічні персонажі не 

втрачають своєї художньої актуальності та варті всебічного дослідження. 
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ВИСНОВКИ 

 

Проведення мистецтвознавчого дослідження, систематизація джерел і аналіз 

комплексу творів Т. Медвідь та інших українських сценографів XX ст. дозволили 

зробити наступні висновки: 

1. Дослідження ґенези творчості Тетяни Дмитрівни Медвідь доводить, що 

національна сценографія ґрунтувалася на загальноєвропейських засадах 

створення візуального образу сценічного простору дійства та виконувала у 

виставі три основні функції: персонажну, ігрову та функцію створення місця 

дії. Розвиток мистецтва сценографії був безперервним динамічним процесом, 

інтегрованим в образотворче мистецтво та відбувався в трьох, історично 

сформованих системах оформлення вистав: ігровій сценографії, 

декораційному мистецтві та образотворчій режисурі. Саме третя система, 

запроваджена в українському театрі на початку ХХ ст. дала можливість 

повною мірою розкритися феномену творчості Т. Медвідь і скерувати свої 

зусилля не на створення ілюзії місця дії, а на розкриття змісту, ідеї, теми, 

конфлікту вистави, шляхом створення дієвих сценографічних персонажів. 

2. Аналіз публікацій дослідження української та європейської сценографії, а 

також феномену творчості Т. Д. Медвідь, а це більше 150 джерел, зокрема, 

наукових, близько 300 одиниць іконографічних матеріалів; – виявив, що 

сьогодні не можна говорити ні про, ґрунтовно досліджену історію 

української сценографії, ні про сформовану картину актуальних практик та 

тенденцій розвитку творчості сучасних українських театральних художників. 

Аналіз літератури з означеної проблематики дозволяє стверджувати, що 

проблеми розвитку мистецтва сценографії найбільш повно розкриті в 

іншомовних фахових дослідженнях кінця ХХ ст. Проте, й у вітчизняній 

мистецтвознавчій літературі є вибіркові матеріали, які розкривають окремі 

грані проблеми теорії сценографії, зокрема дослідження ролі сценографії в 

системі театрального синтезу. Творчість Т. Медвідь розглядалася 

здебільшого у рецензіях на прем’єрні вистави в українських періодичних 

виданнях 1970 – 2000 рр., а феномен творчості не отримав належного 

мистецтвознавчого аналізу. Основним інформаційним джерелом дослідження 

були візуальні матеріали збережені в архівах: фото театральних макетів, фото 

з вистав, ескізи декорації, ескізи костюмів, реквізиту тощо, а також архівні 

матеріали, характеристики, листи, співбесіди з самою Тетяною Дмитрівною, 

її колегами по театру, сценографами та режисерами України, а також власний 

досвід автора дослідження, як сценографа практика. Застосовані автором 

методики дослідження генези, сценографічної творчості і спадщини Т. 

Медвідь та її впливу на формування сценографії сучасного українського 

театру відповідають загальній методиці комплексного наукового 

дослідження. 

3. Процес формування третьої системи оформлення вистав – образотворчої 

режисури, в якій працювала Т. Медвідь, почався в середині ХХІ ст. в 

європейських локальних професійних школах і характеризувався граничними 
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конкретизацією або узагальненням місця дії та пошуками оновлення 

простору й утвердженням театрального синтезу. Національні риси нової 

української сценографії сформувалися на початку ХХ ст. під впливом 

«життєстверджуючого» національного світосприйняття та авангардних 

напрямків європейського мистецтва першої третини ХХ ст.: кубізму, 

футуризму, експресіонізму, конструктивізму. Саме новаторські пошуки в 

царині образотворчих практик створили умови для розбудови в середовищі 

українського театру ХХ ст. нової системи оформлення вистав – 

«образотворчої режисури». 

4. Першою в Україні сценографічною школою художників, орієнтованих на 

театральний синтез та взаємодію із режисерами стала макетна майстерня 

театру «Березіль» В. Меллера. Завдяки запровадженню в театральну 

практику реформатором українського театру, режисером та педагогом Лесем 

Курбасом в театрі «Березіль» «методу перетворення», вперше в українському 

мистецтві сценографії знайшли своє місце ідеї «образотворчої режисури» в 

системі театрального синтезу. В театрі «Березіль» Л. Курбас та В. Меллер 

створили більше 30 постановок вітчизняної та світової драматургії, а 

реалізуючи ідею «режисерського театру», відкрили студії для акторів, 

режисерів, драматургів та сценографів, таким чином утверджуючи в 

українському театрі домінуючу роль «театрального синтезу». Ідеї Л. Курбаса 

та В. Меллера відродилися на сцені «Березоля» наприкінці ХХ ст. у 

сценографічних проєктах Т. Медвідь на новому витку досліджень і в новій 

сценографічній системі - образотворчій режисурі. 

5. Відродження понять «театрального синтезу», «образотворчої режисури» та 

дослідження експериментів «Березоля» 20-30-х рр. ХХ ст. розпочалося в 

Україні на початку 70-х років ХХ ст. у сценографічних лабораторіях 

українського сценографа і педагога Данила Лідера. Завдяки тому, що Т. 

Медвідь була у 1976 – 1982 роках слухачем творчих лабораторій Д. Лідера 

при Українському театральному товаристві її творчість набула рис 

концептуальності та образної глибини. 

6. Система сценографії – образотворча режисура є універсальною, вона не 

обмежувала сценографів у виборі засобів виразності та пріоритетів що до 

функцій оформлення. Українські сценографи кінця ХХ ст., зокрема Т. 

Медвідь, оформлювали, як вистави, в яких основною функцією сценографії 

була ігрова з певною мірою персонажності, а функція зазначення місця дії 

була додатковою. (Т. Медвідь.«Мина Мазайло» М. Куліша); так і вистави в 

яких пріоритетною функцією сценографії було створення більш чи менш 

конкретизованого місця дії, яке несло ознаки персонажності та створювало 

певні умови для гри акторів. (Т. Медвідь. «Ретро» О. Галіна та «Тил» М. 

Зарудного). Але найбільш плідно розвивалася українська сценографія у 

«персонажному» напрямку. Від початку 70-х до кінця 90-х років ХХ ст. в 

системі образотворчої режисури працювала плеяда українських сценографів: 

Д. Лідер, Є. Лисик, М. Кипріян, Т. Медвідь, В. Карашевський, І. Несміянов В. 

Коштелянчук, С. Маслобойщиков, А. Александрович, І. Нірод, І. Шулика, В. 

Бортяков та інші. 
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7. Тетяну Дмитрівну Медвідь можна вважати представником трьох українських 

шкіл сценографії: театральне відділення Харківського художнього інституту, 

майстерня досвідченого сценографа і педагога Бориса Косарева, (1960-1965 

рр.); опанування філософських принципів «методу перетворення», законів 

театрального синтезу та режисерського театру, які практично досліджували в 

макетних лабораторіях художники «Березоля» (1974 – 1978 рр.) на посаді 

головного художника, спілкуючись з колегами та учнями Леся Курбаса й В. 

Меллера; навчання в творчій майстерні Д. Лідера(1978 – 1982 рр.). У своїй 

творчості Тетяна Медвідь об’єднала три основні сценографічні школи 

України: лабораторії «Березоля» Курбаса-Меллера, школу Бориса Косарева 

та сценографічні класи Данила Лідера. 

8. В процесі дослідження було визначено п’ять етапів професійного й творчого 

методу Т. Медвідь: перший етап, 1954 – 1974 рр., навчання в Харківському 

художньому училищі та Харківському художньому інституті, викладацька 

практика, перші самостійні постановки в театрах Харкова; другий етап, 1974 

– 1978 рр., початок роботи в Харківському академічному драматичному 

театрі імені Т. Шевченка, «Березіль» на посаді головного художника, 

опанування спадку Леся Курбаса; третій етап, 1978 – 1991 рр., навчання 

методу дієвої сценографії в лабораторіях Д. Лідера та активне впровадження 

нових пластичних ідей в практику театру; четвертий етап, 1991 – 2001 рр., 

етап зрілої, усвідомленої творчості, коли Тетяною Медвідь були створені 

сценографічні проєкти, що стали окрасою її творчого доробку; п’ятий етап, 

2001 – 2020 рр., творча рецесія, що почалася після приходу у 2001 році до 

театру, постмодерніста Андрія Жолдака, і відсторонення Медвідь від 

активної роботи з 2001 по 2008 роки. 

9. Однією з основних характеристик театральних проєктів Т. Медвідь – була 

присутність в її роботах «дієвих сценографічних персонажів», що розкривали 

засобами образотворчого мистецтва тему, ідею, головні конфлікти та 

внутрішні протиріччя як п’єси так і вистави відповідно режисерської 

концепції. За структурою сценографічні персонажі в театральних проєктах 

Медвідь, можна розділити на декілька типологічних рядів: персонажі 

зображального, живописно-графічного характеру; маски, костюми, фігури, як 

елементи сценографії; предметні, архітектурні та фактурні атрибути; 

персонажі-образи пластичного середовища, єдині пластичні установки. В 

одній виставі Медвідь могла використовувати сценографічні персонажі як 

одного, так і декількох типологічних рядів. Застосовуючи принцип 

кліповості, мозаїчності, колажності й фрагментарності, змішання стилів в 

рамках однієї вистави - полістилістику Т. Медвідь передбачила сучасні 

моделі української сценографії. Концептуальність сценографічних проєктів 

Т. Медвідь, можна вважати предтечею утвердження в театральному 

мистецтві України принципів постмодернізму. Її «концепти» виступали у 

виставах як дієві «сценографічні персонажі», а їх наслідування знаходить 

яскраве втілення в сучасних арт проєктах. 

10. Творчий доробок та теоретичні засади формотворення української 

театральної художниці, яскравої індивідуальності, Тетяни Медвідь, 
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розглянуті в контексті розвитку української сценографії 1970-х – 2000-х 

років, можна визначити як особливе явище в українському сценографічному 

мистецтві кінця ХХ ст. Творчість Медвідь, збагачена національним та 

європейськім театральним досвідом, глибока і поліфонічна. Вона успішно 

адаптувала кращі традиції національної школи сценографії в образотворчу 

режисуру. Сценографічні проєкти Медвідь несуть в собі як принципи 

наступництва так і ідеї новаторства, наповнені життєстверджуючим 

світобаченням, та відчуттям унікального індивідуального стилю. 

Дана робота є першою науковою працею в якій комплексно розглянуто 

ґенезу, феномен та творчий метод української сценографині Т. Медвідь в 

контексті сценографічної системи «образотворчої режисури» та театрального 

синтезу. Дослідження не вичерпує всіх аспектів теми і відкриває перспективи 

подальшого вивчення творчості художниці у зв’язку з розвитком українського 

мистецтва сценографії останньої третини ХХ ст. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Руденко-Краєвська Н. В. Творчість Тетяни Медвідь в контексті 

розвитку української сценографії 1970 – 2000 рр. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства зі 

спеціальності 17.00.05 – образотворче мистецтво. Львівська національна академія 

мистецтв, Львів, 2021. 

Дисертація є першим комплексним дослідженням життєвого шляху та 

творчого доробку Т. Д. Медвідь в контексті розвитку української сценографії 

1970-2000 рр. Проаналізовано теоретичні та практичні засади становлення 
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європейського та українського мистецтва сценографії в парадигмі зміни 

сценографічних систем, а також засади творчої платформи вистав театру Леся 

Курбаса «Березіль» як джерела формування творчої особистості Т. Д. Медвідь. 

Реконструйовано та введено у науковий обіг етапи її творчого становлення. 

Проаналізовано та систематизовано творчу спадщину художниці в контексті 

актуальної системи сценографії, «образотворчої режисури». Визначено 

стилістичні особливості засобів виразності та специфіку художньої мови її 

сценографічних проєктів в системі театрального синтезу. Висвітлено внесок 

Тетяни Медвідь у розвиток сценографічного мистецтва України. 

Ключові слова: сценографія, сценографічні персонажі, образотворча 

режисура, творчість Тетяни Медвідь, театральний синтез, простір вистави, театр 

«Березіль», дієва сценографія. 

 

SUMMARY 

 

Rudenko-Kraevska NV Creativity of Tatiana Medvid in the context of the 

development of Ukrainian scenography 1970 - 2000 - Manuscript. 

The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of art 

history on a specialty 17.00.05 - fine arts. Lviv National Academy of Arts, Lviv, 2021. 

The dissertation is the first comprehensive study of the way of life and creative 

work of TD Medvid in the context of the development of Ukrainian scenography in 

1970-2000. Kurbas "Berezil" as a source of formation of creative personality TD 

Medvid. The stages of its creative formation have been reconstructed and put into 

scientific circulation. The creative heritage of the artist is analyzed and systematized in 

the context of the actual system of scenography, "visual directing". The stylistic features 

of the means of expression and the specifics of the artistic language of its scenographic 

projects in the system of theatrical synthesis are determined. The contribution of Tatiana 

Medvid to the development of scenographic art of Ukraine is highlighted 

Key words: scenography, scenographic characters, visual directing, сreativity of 

Tatiana Medvid, theatrical synthesis, performance space, Berezil Theater, effective 

scenography. 

 

STRESZCZENIE 

 

Rudenko-Kraevska NV «Twórczość Tatiany Medvid w kontekście rozwoju 

scenografii ukraińskiej 1970 – 2000» - Rękopis. 

Rozprawa na temat konkursu na stopień naukowy kandydata historii sztuki na 

specjalności 17.00.05 «Sztuki piękne». - Lwowska Narodowa Akademia Sztuki 

Ministerstwa Kultury i Polityki Informacyjnej Ukrainy, - Lwów, 2021. 

Temat badań poświęcony jest zjawisku, genezie, parametrom i miejscu 

twórczości TD Medvid w sztuce i kulturze narodowej, europejskiej, określając zasady 

twórczości scenograficznej i postaci – jednego z głównych składników jego metody 

artystycznej i ich rozwoju we współczesnym teatrze sztuka na Ukrainie. W rozprawie 

badana jest działalność twórcza i twórczość TD Medvid w rozwoju czasowym, 

przestrzennym, efektywnym i twórczym, dokonywana jest analiza tej pracy w 
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porównaniu z doświadczeniami krajowymi i europejskimi z ujawnieniem podobieństw, 

różnic, zapożyczeń i autentyczności. Artykuł dowodzi, że T. Medvid jest błyskotliwym 

przedstawicielem konstelacji artystów teatralnych ostatniej ćwierci XX wieku, którzy 

tworzyli projekty scenograficzne w system reżyserii wizualnej.  

Obiektem badań są projekty scenograficzne T. Medvid, realizowane w 

Charkowskim Teatrze Akademickim im. T. Szewczenkа i kilku innych teatrach regionu. 

Przedmiotem badań jest ich historia, zasady tworzenia, typologia i cechy artystyczne, a 

także specyfika metody twórczej Medvid zgodnie z zasadami reżyserii wizualnej w 

systemie syntezy teatralnego. Rozprawa wyjaśnia zagadnienia teoretyczne związane z 

systemowymi zasadami twórczości scenograficznej, typologiej kompozycji 

scenograficznych ostatniej tercji XX wieku. 

Praca składa się ze wstępu, czterech rozdziałów, konkluzji, spisu wykorzystanych 

źródeł, trzech załączników: Chronologiczna lista projektów scenograficznych 

stworzonych przez Tatianę Medvid w Charkowskim Akademickim Teatrze 

Dramatycznym. T. Szewczenko, «Berezil» od 1973 do 2000, słownik terminologiczny, 

album ilustracji. 

Rozdział 1 rozprawy «Historiografia, baza źródłowa i metodologia badań» 

dokonuje przeglądu dynamiki rozwoju formalistycznych idei scenografii, literatury 

naukowej na temat rozprawy, przedstawia podstawy metodologiczne opracowania. 

W części 2 rozprawy «Etapy powstawania lokalnych szkół zawodowych 

ukraińskiej sztuki scenografii narodowej» rozwinięcie systemu reżyserii wizualnej w 

teatrze ukraińskim. 

Rozdział 3 «Biograficzne, społeczno-kulturowe czynniki kształtowania się 

osobowości twórczej Tatiany Medwid» ukazuje proces kształtowania się artystycznego 

oblicza artystki w sowieckim Charkowie i uregulowanym socrealistycznym świecie 

sowieckiego teatru ukraińskiego. 

W rozdziale 4 «Typologia rozwiązań figuratywnych i artystyczno-estetycznych 

dzieł scenograficznych Tatiany Medvid 1970 - 2000» określono specyfikę metody 

twórczej i usystematyzowano postacie scenograficzne T. Medvida z różnych serii 

typologicznych. 

Słowa kluczowe: scenografia, postacie scenograficzne, reżyseria wizualna, 

Tetyana Medvid, synteza teatralna, przestrzeń spektaklu, Teatr «Berezil», efektywna 

scenografia. 


