
Програма 

міжнародного театрального фестивалю «Золотий лев -2019» 

28 вересня – 6 жовтня 

28 вересня 

16.00-17.00  Карнавальна хода за участю театрів України,  Польщі,  Чехії,  США (пл. перед 

Львівським Національним університетом ім. І.Франка– вул.Гнатюка – просп. Свободи – 

пл. перед Оперним театром). 

 

18.00 Херсонський академічний театр ім.Куліша, вистава «Межа, або У контейнері» К. 

Кеяну в постановці Раду Гілаш (Львівський академічний театр Воскресіння: м.Львів, 

пл.ген.Григоренка,5) 

 

20.00 Театр КТО (м.Краків, Польща), вистава «Перегрінус»  в постановці Єжи Зоня ( пл. 

перед Львівською оперою) 

 
29 вересня 

16.00 Київський академічний театр ляльок  «Як загинув Гуска» в постановці О.Дмітрієвої  

(Львівський академічний театр Воскресіння: м.Львів, пл.ген.Григоренка,5) 

 

18.00   Світовий клоун Jeff Hess (США),  вистава  “Born to be Wild” (Перший український 

театр: м.Львів.вул.Гнатюка, 11) 

20.00 Театр “VOSA” (м.Прага, Чехія),  вистава «Куля» в постановці Якуба Видри (пл. перед 

Львівською оперою) 

 

30 вересня 

17.00 Театр Otwarta Pracownia (Польща-Німеччина-Україна), вистава «Незнайома. Грецька 

трагедія» Й.Опарек в постановці С.Милека  (Львівський академічний театр Воскресіння: 

м.Львів, пл.ген.Григоренка,5) 

18.00 Дикий театр (м.Київ, Україна), прем’єра   вистави «Оліанна» в постановці С.Мойсеєва  

(трамвайне ДЕПО: перехрестя вул.Вітовського, вул.Сахарова, вул.Героїв Майдану) 

 
19.00   Дунайський театр (м.Вац, Угорщина) вистава «Дядя Ваня» А.Чехов в постановці 

Я.Федоришина   (Перший український театр: м.Львів.вул.Гнатюка, 11) 

 

 

1 жовтня 

11.00  Конференція-семінар на тему «Едентичність театру в Європейському просторі» за 

участю продюсерів, директорів міжнародних фестивалів, режисерів та критиків. Модератори 

програми: Szasz Zsolt – продюсер, актор, редактор журналу «Szcenarium», директор 

фестивалів Угорщини; Ярослав Федоришин – Заслужений діяч мистецтв України, директор-



художній керівник Львівського академічного театру Воскресіння, директор міжнародного 

театрального фестивалю «Золотий лев»;  Pino Di Buduo - директор театру «Потлах», 

директор міжнародного театрального фестивалю «Лабораторій та Практик» (Італія). 

17.00 Львівський академічний театр Леся Курбаса, вистава  «Перехресні стежки» І.Франко, в 

постановці І.Уривського (Львівський академічний театр Леся Курбаса: м.Львів, вул. Л. 

Курбаса, 3) 

19.00 Львівський академічний духовний театр Воскресіння, прем’єра  вистави «Серпень. 

Графство Осейдж» Т.Леттс в постановці А.Федоришиної  (Львівський академічний театр 

Воскресіння: м.Львів, пл.ген.Григоренка,5) 

2 жовтня 

18.00  Творчий вечір-зустріч з литовським актором театру Е.Нєкрошуса Владасом 

Багдонасом   (Львівський академічний театр Воскресіння: м.Львів, пл.ген.Григоренка,5) 

 

19.00  Київський театр на Подолі, вистава «Хіба ревуть воли як ясла повні» В.Жежера за 

романом П.Мирного в постановці В.Малахова  (Театр Лесі:вул..Городоцька, 36) 

22.00 Черкаський академічний обласний український музично-драматичний театр імені 

Тараса Шевченка (Продюсерський проект Сергія Проскурні), монодрама «Елеонора» Ґіґо Де 

К”яра в постановці С.Проскурні (Львівський національний театр опери та балету: 

м.Львів, пр. Свободи, 28;  кількість місць обмежена) 

 

3 жовтня 

18.00  Національний Будапештський драматичний театр (Угорщина), вистава «Психея» в 

постановці А.Віднянського (трамвайне ДЕПО: перехрестя вул.Вітовського, вул.Сахарова, 

вул.Героїв Майдану) 

 

4 жовтня 

20.00 Тбіліський державний академічний російський театр ім. А.С. Грібоєдова (Грузія) 

вистава «Шинель.»М.Гоголь в постановці Автанділа Варсімашвілі (Театр Лесі: 

вул..Городоцька, 36) 

 

5 жовтня 

17.00  Вільний театр Грузії, вистава «Загнаних коней стріляють, чи не так» Х.Маккой в 

постановці Автанділа Варсімашвілі (Театр Лесі:вул..Городоцька, 36) 

 

19.00 Київський національний театр ім.І.Франка вистава «Коріолан» в постановці 

Д.Богомазова  (Національний театр ім.М.Заньковецької: м.Львів, вул.Лесі Українки, 1) 

 

6 жовтня 



20.00 Львівський академічний театр Воскресіння «Вогняне шоу» в постановці 

Я.Федоришина (пл. перед Львівською оперою) 

 

 


