
Kharkiv Theatre Festival (June 2019) 
1919-2019: Kulish. Kurbas. Shakespeare.  

 
 

In 1919, groundbreaking director Les Kurbas began work on Shakespeare’s Romeo and Juliet  
 

In the 1920s, Kurbas and playwright Mykola Kulish were at the cutting edge of theatrical innovation across 
Europe  
 

In 2019, 100 years later, Ukrainian and British theatre companies will come together in Kharkiv to 
celebrate the creative conversation between Kulish, Kurbas and Ukrainian-language Shakespeare  

 

 

The 5-day festival will feature: 
 

(1) PERFORMANCES inspired by the theatre of the ‘Garrotted Renaissance’ (Rozstrilyane vidrodzhennya) will re-
explore the work of Kulish and Kurbas, who is well-known for his avant-garde productions of Shakespeare: 
 

Shakespeare’s Romeo and Juliet |  Teatr Na Zhukakh, Teatr Arabesky (Kharkiv) 

 

Mykola Kulish’s Maklena | Night Train Theatre Company (UK), Luhansk Drama Theatre (Luhansk / now 
displaced to Severodonetsk due to the ongoing conflict) 

 

Mykola Kulish’s And That’s How Huska Died | Kimnata T (Kharkiv) 

 

Kulish: Dialogue Across Space and Time | Teatr Inakshe (Kharkiv) 

 

Tastes of Renaissance Short Performances | 5 additional Kharkiv-based companies 
 
(2) EDUCATIONAL AND PUBLIC OUTREACH  
 

• FREE WORKSHOPS AND MASTERCLASSES will be held by British artists from Night Train for local 
students interested in theatre. Two types of workshops will be offered: puppetry and movement master 
classes, and English-through-theatre workshops. 
 

The festival will also include professional master classes between Ukrainian and British companies for in-
person exchange of ideas and techniques in order to foster ties for future collaboration.  

 

• PUBLIC TALKS AND DISCUSSIONS will bring knowledge about the Garrotted Renaissance from academic 
‘ivory towers’ into the public sphere. Cultural experts who have confirmed involvement in the events include 
Tetyana Pylypchuk (Kharkiv Literature Museum), Yana Partola (Kharkiv National University of Arts) and Virlana 
Tkacz (theatre director and curator of the seminal exhibition Kurbas: New Worlds that took place at Arts 
Arsenal in Kyiv)  

 

• PORTABLE MINI-EXHIBITION at the Kharkiv literature museum with information about Kulish, Kurbas and 
avant-garde Shakespeare in 1920s Ukraine. 

 

• OUTDOOR PERFORMANCES IN CENTRAL KHARKIV will ensure that news of the festival reaches the 
broadest possible audiences. Festival highlights will be performed in central Kharkiv, and the portable 
exhibition will be presented. 

 

• STREET ART COMPETITION will bring together local artists to paint murals of Kulish, Kurbas and 
Shakespeare in the courtyard of Arabesky Theatre. 

 

 

The festival will serve: Ukrainian theatre-goers, cultural activists, leaders of public opinion in the field of culture, 
people interested in the history of Ukrainian culture, Kharkiv and Luhansk theatre companies, young (18-25) 
general public, students from Kharkiv’s 38 universities, and English-learners (Night Train production of Maklena is 
in English with Ukrainian subtitles), among others. 
 

This festival is organised as part of a collaboration between Teatr Arabesky (Kharkiv), Teatr Na Zhukakh (Kharkiv),   
 and Night Train Theatre Company (UK). 

 
 

 
 



Харківський театральний фестиваль (червень 2019)  
1919 - 2019: Куліш. Курбас. Шекспір 

 

 

У 1919 році, реформатор українського театру Лесь Курбас почав роботу над постановкою ‘Ромео і Джульєтти’ 
 

 У 1920-х Курбас та драматург Микола Куліш перебувають на передовій інноваційних процесів у 
європейському театрі 
 

У 2019 році театральні компанії з України та Британії об’єднаються сто років по тому у 
Харкові, аби розкрити творчу розмову між Кулішем, Курбасом та україномовним 
Шекспіром 

 

 
У рамках 5-денного Фестивалю відбудуться: 

 

(1) ВИСТАВИ, натхненні театром Розстріляного відродження, що проллють нове світло на досягнення Куліша 
та Курбаса, відомого своєю видатною роботою над авангардними постановками п’єс Шекспіра:  
 

Ромео і Джульєтта (Шекспір) | Театр на Жуках, Театр-студія ‘Арабески’ (Харків) 
 

Маклена Ґраса (Микола Куліш) | Театральна компанія Night Train (Британія), Луганський драматичний  

театр (що наразі базується у Сіверськодонецьку у зв’язку з війною на сході України) 
 

Отак загинув Гуска (Микола Куліш) | Театр ‘Кімната Т’ (Харків) 
 

Куліш. Діалог крізь простір і час | Театр ‘Інакше’ (Харків) 
 

Серія коротких вистав Сторінки Розстріляного відродження | 5 додаткових театрів із Харкова 
 
(2) ОСВІТНІ ПРОЕКТИ ТА ЗАЛУЧЕННЯ ШИРОКОЇ АУДИТОРІЇ 
 

• БЕЗКОШТОВНІ МАЙСТЕР-КЛАСИ британських митців з Night Train для місцевих студентів, які 
цікавляться театром. Майстер-класи для студентів охоплять дві сфери: ляльковий театр та сценічний рух, 
а також англійську засобами театру для тих, хто хоче покращити своє знання англійської мови. 
 

Упродовж Фестивалю також відбудуться професійні майстер-класи, що об’єднають українських та 
британських театральних діячів для живого обміну ідеями та техніками, з метою побудови міцних зв’язків 
для майбутньої співпраці.  
 

• ПУБЛІЧНІ ЛЕКЦІЇ ТА ДИСКУСІЇ, які винесуть Розстріляне відродження поза межі суто академічних 
досліджень і наблизять широке коло глядачів до цієї культурної епохи. Серед експертів, які вже 
підтвердили свою участь у цих заходах: Тетяна Пилипчук (Харківський літературний музей), Яна Партола 
(Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського) та Вірляна Ткач (театральний 
режисер і куратор грандіозної виставки ‘Курбас: Нові світи’, що відбулася у Мистецькому Арсеналі в Києві). 
 

• ПЕРЕСУВНА МІНІ-ВИСТАВКА у Харківському літературному музеї з інформацією про Куліша, Курбаса та 
авангардну роботу над Шекспіром у 1920-х в Україні.  
 

• ВУЛИЧНІ ПЕРФОРМАНСИ У ЦЕНТРІ ХАРКОВА, які заохотять максимальнo широку аудиторію відвідати 
Фестиваль. Актори виконають яскраві фрагменти з вистав у центрі міста, де також буде розміщено згадану 
виставку. 

 

• СТРІТ-АРТ ЗМАГАННЯ серед місцевих митців для створення найкращого муралу Куліша, Курбаса та 
Шекспіра, що відбудеться у дворі театру-студії ‘Арабески’. 

 

 

Фестиваль створюється з думкою про: любителів театру, культурних активістів, лідерів громадської 
думки у сфері культури, людей, які цікавляться історією української культури, театральних компаній із Донецька 
та Луганська, студентів харківських університетів та молоді загалом, а також тих, хто вивчає англійську мову 
(постановка ‘Маклени’ театральної компанії Night Train здійснена англійською мовою, з українськими 
субтитрами), серед інших. 
 

 

    Фестиваль організовується в рамках співпраці між театром-студією ‘Арабески’ (Харків), 
Театром на Жуках (Харків), та Театральною компанією Night Train (Британія).  

 
 
 


