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Коротко:
П.I.Б. : Лаврешчук €вген Вirсгорович;
ПрофесЪ: Режисер-постановник музичного театру, театрапъний продосер, педагог;
Вища ocBiTa: Росiйська Академiя Театрального }v{истецтва кГIТIС>;
Додаткова ocBiTa: Вшцд ,IкоJul театр{Lтьцих менеджерiв KL[IKoTra Г-Г- Дадацляна>
KepiBHi посади: Генера-гtьпrй дrректор та Хулохшiй керiвник Поrьського Театру в MocKBi (стаж 1З poKiB),

Генераrrьний директор та Худо>rсriй KepiBHиK Мirrrнародпоi Театра-tьноi IIIкошI у MocKBi (стаж 8 poKiB),
j ЗасновЕик та дирек?Oр Мiхснароднопr Фонду €вrека Лаврек.rука у Варrпавi (сrак 7 poKiB).

i ж_Е:т::чдg K.Ijjlp" П9р_ч92013_Р: 9уз:"уй Ду: Кулътчги Д:р**у,J"py":_!2"019 Р:

Я, €вген Вiкторович Лавренчук, цромадянин Украiни, народ{вся 24черьня 1982 року у Львовi.
Пiсля закiнчення середнъоi шкоJIи, поступив у Росiйську Академiю Театра-пъного Мистецтва-
кГIТIС> у мшiстерню Романа Вiктюка.

Ще до закiнчення ГIТIСу, у 2002р. заснував Польський Театр у MocKBi та Мiжнародну Театральну
L[IKolry, якими KepyBitв до 20l5 року. Моя дипломна вистава <<Снiг> стала першою виставою, якою
вiдкрився Поуьский Театр у MocKBi, а на прем'.р, буr* rrриеуrнi видатнi актори та режиOери, TaKi як
Анджей Вайдъ Борис Покровський, Ромап Вiктюк, Олексапдр Ка.тlягiн та елена Образцовъ яка була
головою екз{lпdенацiйноi KoMicii i яка даrrа вiдлiнну оцiнку моiй виставi.

У 2004 роцi став володарем ЗолотоТ Медшri, титулу кЮвiляр Року> (ювiлей був не мiй, а мого
Театру) та <Наймолодший режисер року) на виставцi <<Сцена Росii>.

У 2007 роцi залатеIIтував власяу ztBтopcbкy методу викJIадttння акторськоi майстерностi, я<у з

успiхом застосовую при роботi зi студентами у Варшавi, Львовi, KpaKoBi, ВЬшосi, Одесi, MocKBi,
Тель-Авiвi, Гшrноверi, Вроцлавi тощо.

На сьогодriшнiй день я виступив постановЕиком та rrродюсером бiльш як 30-ти вистав, стttв

лауреатом мiжнародних KoHKypciB та фестившtiв в европi.

У 2010 роцi у Варшавi заснувtlв власний Мiжнароднлпi Фонд- <Eugene Lavrenchuk lrrternational
Fоuпйtiоп)) з MeToIo отримання можJIивостi фiнансувати власнi rrроекти та проекти iнших, митцiв з

джерел Свросоюзу. На piK 20|6, завдяки Фондовi, вдzIлося профiнансувати культурнi та ocBiTHi
проекти на загzLльЕу суму бiльше нiж 650 000$, TaKi як моi постановки у Польському TeaTpi,
постаIIовки моiх у.дli* - Сергiя Озерного, Рiшата Гшi, Iгоря Неведрова, Ольги Меньrшлковоi та
Володлrrлира Бугакова в теац)zlх Москви, Томську та Одеси, а тiжож 8 ocBiTHix програIvr за моею
методикою у центрitльних MicTar Свропи.

У 2013 роцi рiшенняпл MiHicTpa Кулъryри Польщi Богдаяа Здросвського <<За видатнi досяпlеншt в
га.lrузi кулътури i кауки> MeHi гrрлrсвоено звання Заслужений дiяч кулътури Полъщi.

З сi.rrrя 2015 року викJIадllю предdет кМенедпоrент та маркетинг у некомерцiйних органiзацiлr та
закладах культуриD у Вроцлавськiй Академii Бiзнесу та Щипломатii'.

Натrрикiнцi 2015 року я зttлишив Росiю на знак незго.щI зi зло.шlнною полiтикою цiеi держави.
Керуючи 13 poKiB московським театром, я зiLJIишilвся i заrrишtlюсь громадл{ином Украiни, хоча дJuI

успiшноi кар'ери MeHi неодноразово пропоЕувttJIи обмiняти паспорт на росiйський.

У 2016 роцi прийняв пропозицiю постаЕовки у TeaTpi кЕйха-пь Тарбуг>, Нетанiя (Iзраiль), а також
пропозицiю постiйного викJIадашuI aкTopcbKoi майстерностi та режисури в Тель-Авiвi.

9 серпня 2016 року рiшеннmл KoMicii MiHicTepcTBa Культури Iзраfuю MeHi присвоено вище званшI в
областi мистецтва - Видатний Дiяч Кульryри.Щержави Iзраrль.

Вiльно володiю украiнською, аrrглiйською, польською, iвритом, росiйською та французькою
мовами. Судимостi не маю.
Контакти: еugепе.lачrепсhй@gmа i l.com
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Зl.О7.2Оl7р.

В Управлiння культури департамёнry розtsитху ЛьаiвськоТ Micbкoi ради,
У конкурсну Комiсiю на посаду директора-художнього керiвника

, , Льgiвькоrо академiчного драматичного театру iMeHi Лесi Украiнки
, Кандидата J}а*ренчука€.,В.

Мотивацiйний лист

Цановнiчлени KoMicif!

Складаю свою кандидатуру на посаду директора - художнього керiвника Львiвського

академiчного драматичного театру iMer* Лесi УкраТнки.

3 вiдвiдування цього театру у дитинствi почалося мо€ мистецьке життя. Як сьогоднi, пам'ятаю

роботи корифеТв колективу - З..{ектярьовоi, Ж.Тугай, l.Кравчук - якi були дrflя меfiе еталоном
маЙсгерностi та tкiночосгi. 3наю й сьогоднiшнiй молодий склад aKTopiB Театру, переглянув майке
весь репертуарта маю виразне бачення розвиткуустанови утворчомута iнвестицiйно-

маркетинговому ceHci.

Мiй досвiд як директора культурних закладiв {13 poKiB я був Генеральним директором та

Художнiм керiвником Польського театру у MocKBi та 8 poKiB - Мiжнародноi театральноТ школи), як

режисера (6iльше З0 вистав та м[кнародних програм в YKpaTHi, Польщi, Н[меччинi, Литвi, PociT та

lзраi7i) та як продюсера й менеджера да€ право ставити найамбiтнiшi цiлi: створення Театру,

який би заЙняв гiдне мiсце на мапi не тiльки театральноТУкраТни, але й €вропи. Я не пошкодую aHi

грошеЙ, aHi часу та сил д/пя залучення до реалiзацГi проектiв зiрок свiтового мистецтва -
режисерiв, балетмеЙстерiв, сценографiв та медiя-дизаЙнерiв. Вважаю, що окремою метою театру

повинна стати промоцiя сучасних украТнських митцiв на европейському просторi.

Як менеджер бачу KoHKpeTHi маркетинговi iнсrрументп мя масового приваблення молодоТ

пфлiкх, аздругогобоку-створенняплатформи мягенерацii елiгних кiл набазiТеатру зметою
залучення додаткових iнвестицiй ддя ефективного розвитку закладу.

Мотивацiею мо€ю не € престижна посада чи кар'сра. Я замотивований тiльки одним -
результатом, якого може досягти Львiвський театр iм.Л.УкраТнки при правильному

адмiнiструваннi з художньоТ та менеджерськоТ сторони.



Ж.аZ.Жl7р.
У KoHtEpcHy Ko*iciro

Управrriння кульryрlt
дэпарт*меtrту реlвЕтху Львiвеьхо{ rriebxol рхди

РЕКОМЕНМЦЙНИЙ ЛИСТ

Рекоrrендую нir посаду директора - худохfiього керiвника Львiвського академiчного драматичнок,
театру iкeнi Лесi YKpailHKtl одного,з найталановитilцпх Moix учнiв, львiв'янrна - режпсера, продюоера
та театраль}rOго пqдагоfiа €вlэна Лавренчука.

Бачив майже Bci вистави, поставленi евrеном у MocKBi, а на прем'еру його <<Ання KapeHiHoT> лiтав
HeBiTb у далекий Томськ.

Не зваlкаючи на молодий BiK, евген Лавренчук € дуже досвiдченим театральним педагогом * багато
alcTopiB з мого колективу € випуск}rиками його МiжнародноТ театральноТ щколи.

3наю евгена як блисlсучого продюсера та театральtlого орпанiзатора - Польськrrй театр в MocKBi,
який BiH зас}.ував бiльrдrc 1О poKiB ToMn без державноi пiдтрrrмкr, сrrо за знайденi евrеrtоr,r iнвесrицii
реалiзовував проекти на найвiдомiчlих московських академiчних сценах з залами на тисячi мiсць, а
також його театр був частим гостем на европейських фестивалях. Як продюсер Gвген Лавренчук
самоryх(ки i за власнi коlлти органiзував гастролi мого театру на Шекспiрiвському llЛiжнародному
Фестивалi у Гданьську.

Не MolKy не Gказати про талант Свгена Лавренчука закохувirтlr в себе aпopiB та Bcix, хто з ним
працюе: його лiдерська й харrrзматичне особlrстiсть водlночас двмократичноТта авrоритерноТлюдини
позит}lвно впливае на робоry колективу,

Впевнений, що Gаме TaKi молодi, але продуtсгивнi керiвники заtслtадiв культури, як Свген Лавренчук,
стануть гарантоr, превильного креетивного розвитку не тiпьки культури, а й загалом _ нашQТ HoBo'i
Украihи!

3 повагою,

народний артист укр - +/'ИО /
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Коrпсурс на замiшенrя вакаrпноТ посадп
дrrрекгQра-художньOгo керiшлша

Львiвського академiчrtого драJ\,rатичного театру iMcHi Лесi Украrнки,
У коякlрсну Комiсiю

рЕкоь8ндАцIЙ{ий JIист

Вжt Ьг*то рохiq ях * MFtKz влф до рiаt*r* Лъзам ,юэa:рпуы>t i оmшrв Фдrаrr з теаrу,.i;s у-жщ елrвл Даryеrrт5лr!

OcBiTa режисера у сполучеЕнi iз безумовним творчим даром та господарськими здiбlrостями евrена Лавренчlкь це
вел1lка i, на мiй тrогдял едина надiя для розвитку театру та культури яе тiльки Львова, апе й цiлоi краiни.

Знаю евгена Jlаврнчука з молодш( йою рокiц пам'ятаю, як здивувrв меЕе ýвосхо режисерською експлiкацiоо з якою
посrупав у ППС. Чула та шrгшrа захотшепi вiдгуки про його виqгави вй найвидатrriшш< режисерЬ та акгорiв: Романа
Вiкгюка Аrrдкся Вайдь Бориса ГIокровсъкого, O:rcrпr Образповоi О;rыи ЯковлевоI, Свiтлаrrи Сввглiчноi, Дшiеля
О.lъбрrаrськоrо...

Неймовiрнi орrаrтiзаторськi здiбностi евгена даrпr можливiоть йому заснувати свiй театр у MocKBi, вист.lви якого BiH

демоцстрував на самшх зЕакових та великих сценах: Театр iM. Маяковського, театр <CaTipiKoH>, театр кЕт Ссгоро на
Новому Арбатi та irтших. Висгави заýItовtlного Свгеном Польського театру у MocKBi об'iздили пiв-европи.

Створека евгеном Лавреrrчуком Мiжнародна TeaTpajrьнa школ4 яка базуегься на його аrrорський мgгодi вrпсовання
акгорiв та реlкисерiц стала коIжJреr*гнцм ýtкладом дJIя наiтlрестlокнiщоr ВУЗiв Москви, випуоtшикп лсоi на
сьогоднiшнiй деIiь црвfurггi у наfuФацi теаграьнi труrи, TaKi як Те,агр Р.Вiптокц ]VO(AT, TBarp кСовремеЕЕию), театр
На Таганцi та Теа,тр на Матliй Броlпriй.

На сьогоднiшнiй день масrптаб особиqгоqгi та талант евгена Лавреrтчука оцiнили Мiнiсгр Культури Польщi, надавши
йому почесне звatння <Видатний дiяч мистецгв Польщi>> та Мiнiсгр Кульryри Iзр'а-ilпо, надавши евгеновi почеснс званшt
кВидатний дЬч мпстеrрв ýержави Iзраiь>.

Рекомеtжую на Еосед]r днреiсгора - худохньою керiвника Львiвськоп) академiчноm драматиrrнопо теагру iMeHi Лесi
Украi}жи евтвпа Вiкгоровича Лавренчука!

Алла Бабенко,

Народна артисгка УкраiЪи,

режисер Львiвського Нацiона.пьного
ЩраматичноI,о Теагру iм.М.Заrьковецькоi

Jt.ЬЯон,кл



Daniel Olbrychski

о lьrчсhski@яrпаil. соrп

Komisja Копkчrsч

па stanowisko dyrektora - kierownika artystycznego

Akademickiego Теаtru Dramatycanqgo im-LUkrainki wе Lreoцrie

LIST REKoMENDAсYiNY

Z рrzуlЪmпоýсiq rekomendu.li reiysera teatralnego ЕчgепГчszа tаwrеfсzukа па stanowisRo

Dyrektora - kierownika artystycznego Akademickiego Teatru im.L.Ukrainkj we Lwowie. Eugeniusza

Lаwгеfiсzчkа zпаm od wielu lat. Z uwagq ýledzq jego artystyczne dokonania, odbytem z пim wie|e

dyskusji па iпtеrеsчjQсе nas оЬч temaý zwiqzane ze sztukq. Jego niezwykte, nietuzinkowe widzenie

ýwiata, odczytywanie }iteratury бwiаdоmоýё tеаtrаlпеi esteýki predesфnujq do рrоwаdzепiа
wаiпусh scerr europejskich, dajq gwаrалсjq, ie pod jego kierowBictwem kaida s€епа teatra}na rпоiе

Ьуё jedna z najciekawszych. Jest cztowiekiem utalentowanym, umiejqcym паwiqzаё magiczny kontakt

z aktorami i skutecznie zаrа2аё ich swojq, niezwykle ciekawq wizjq teatru.

* ,.'*r,,^ *,t М i Э -{"r,Pr..' Daniel olbrychski

Podkowa Leýna,06 sierpnia 2017

,Qанiелъ албрихський,
al<Top театw i KiHo

Ilереклад:

В Конкурсну комiсiю
на посаду дирекrора - худажнього керiвника

Льsiвського а кадем iч ного драматичного театру iм.Л - Украiнки

рЕкомЕнддцIЙниЙ лиtr

З задоволенням рекомадую театралъноtт режисера €вгена Лавренчука на посаду

дирекгора- художнъого керiвника Лъвiвсъкого академiчного драматичного театру iм,л.
Украiнки.
3наю €вгена багато poKiB. 3 увагою с/7Иt{ую за його творчими досягненнями/ про8iв з ним
чимало дискусiЙ на темц що цiкавлятъ нас обах, на теми мистецтва. Його незвичаЙнg не
подiбне на iнших свiтабачення, розумiння лiтераryри, усвiдомлення театралъноr естетики
призначаютъ з небес керiвництво rоловними €вропейсъкими сценами, гараflryють, що

, пИ Його керiвництвом кожен театр може стати наЙцiкавitаим. €вген € талановитою
людинощ BMie вqановити контаю з акторами та вдало запалити c'oiq надзвичайно

цiкавим баченням театру|

ДанIелъ Ольбрихський
ПИкова Лiсна,
06 серпня 2017 (n'f иz4а)
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Польськпй театр в MocKBi

, <<Maria Stuart>>, опера-драма Ю. Словацького та Г.Донiцетгi;- <<CHim Ст. Пшибишевськоrо;
. <<IBoHH4 IIрш{цееа Бургуl+дськаD за п'sсою В- Гомбровича;. <<Ромео i [жульетта>> за У.Шекспiром (продосер);. <<Танго)) за мотивами Сл. Мрожека;, <€анепал Свропи)), опера на музику.Щж.Кейджа, А.Шенберга, А.Берга та К.Штокхаузена

(Художнiй керiвник проекту, режисер, автор лiбрето, продюсер);. <<Едип сплячий>> Ёудожнiй керiвник цроекry, продюс;р);. (Вищр4дення €вроrи> з{l вJтасним сценарiсм;. <WorkshopD - цикJIiчний проекг-перформанс ;, <<Бал в оперi> Ю.Тувiма. Спiльний проекг з Посольством Польщi в РФ.

Постановки в iнших театрах

, <<Стiльцi> Е. Йонеско, проект на сценi Львiвського Акqдемiчного Театру iM. М.Заньковецькоi
2004 р.;. <,Щракон> С. Шварца Львiвський Театр Юного Глядача 2004р.;, <Cavalleria Rusticana> опера П. MacKaHbi, Львiвський Академiчний Театр Опери та Балеry
(прем'ера не вiдбулася в зв'язку зi смертrо диригеЕта-постановника), 200Ъ р.;, <<[оланТа> П. ЧайКовського. Оперна сryдiЯ БольшогО Театру PociT,2005 р.|, <<БiлоКсi блюз>> Н.Саймона, ТомськиЙ ЩраматичНиаТеатр,2006 р.;. <<Амазонiя>.Щ.Гласса, Томський.Щраматичний Театр, 2006 р.;, <tСlтiнки богiв>>, Одеський Академiчний Росiйський.ЩрамаЬний Т*rр, 2О07 р.;, <<Танахшпiль>>, Одеський Академiчний Росiйський.Щраматичний Театр, 200Т р.;, <<.ЩракОн> е- IIIварца (нова режисерська редакцiя) Томський театр НоЬого глядача, 2008 р.;, <(Анна KapeнiHo> за мотивами Л. Толстого, Томський театр Нового глядача, 2009 р.;. <<Ящiр, Лань, Шаман i Габрiело за мотивами Ч. Мiлоша (iценарiИ Дльвiди Байорi, Росiйськиt
театр в Вiльrпосi - спiльний проект Фонд5r Terra Humana (Варшава) i 5 театрilпьних колекгивiв
з Pocii, Украiни, Литви та Польщi, 2аO9р.;, <<CTpacTi за Беккетом. В очiкуваннi Годо >, ElBToP iдеi, продЮсер фежисер Сергiй Озерний),
Томський театр Нового глядача, 2010 р.;, <<Батьки i дiти: звичайний фашизм>>, автор iдеi продосер фежисер Ришат Галi), Томський
театр Нового гJIядача,2010 р.;, <<WORKSHOb (художнiй керiвник проекту, продосер) - циклiчний проекг 2007-201б рр. -Звiтнi покiви-перформанси сryдентiв <ВiдкрlтгоТ театральноТ школи еЪгена Лавренчука>,
Москва;

, <<ГраеМо Чехова>> МiжнароДна театрzrЛьна школа Свгена Лавренчук а,2ОlЗ р,;, <<Лист очiкування> О-Марданя, Одеський Академiчний РосiйЪьк"ii Дрuru*чний Театр, 2015
р,;, ,<<Юда та його брати> мюзiкл за мотивiлми 1-й Книги МакавеiЪ, Театр Ейхшrь Тарбут, Неганiя(lзраiль) 20l 5 р.;, <Чудовий рогоносець> Ф.Кроммелiнка, Керiвник проекту, продюсер (режисер Ольга
Меньшикова), Одеський Академiчний Росйський Дрu*Йо"иИ Театр, 20lб р.;, <<Записки божовiльного)) М. Гоголя, Керiвник проекIу, продюсер фежисер Iiop Неведров),
оДеський Академiчний Росiйський [раматичний Театр, 1oro р.; 

-
, <<ЗамеТiль> М. Щветаева, Керiвник проекту, продюсер ф"*""ф Fi-u, Галi), Одеський

Академiчний Росiйський Щраматичний Театр, 20 1 б р.;, <<!екаlлерон)) Дж. Боккаччо, Керiвник проекту, продOсер фежисер Володимир Бугаков),
одеський Академiчний Росiйський Щраматичн"й Театр,-20 1 б р.


