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У картинній галереї 
представлені твори ко
рифеїв українського 
мистецтва. Зокрема, Ми
коли Глущенка, Олексан
дра Лопухова, Василя 
Непийпива, Сергія Шиш
ка, Тетяни Яблонської. 
Загалом 48 полотен, 
які належать пензлю 
33 відомих 
художників.

ТЕКСТИЛЬ… 
В АКВАРІУМІ

Сучасний текстиль 
давно вийшов за межі 
ужиткового. В даному 
випадку, нагадавши 
про суть мистецтва – 
реакцію художника 
на навколишнє життя, 
відображену в тек
стильному матеріалі.

УСЕ ЛЮБОВ’Ю 
ЗМIРЯНЕ ДО ДНА

У жовтні 2012 року випов
нився 91 рік від дня на
родження поетапісняра, 
заслуженого діяча мис
тецтв Української РСР, 
лауреата Державної пре
мії  УРСР імені Т. Г. Шев
ченка Дмитра Омеляно
вича Луценка.

с. 10 с. 12 с. 15

Столична афіша з 5 до 11 листопада 2012 року с. 14

Уклін 
народу- 
визволителю 

КОРИФЕЇ УКРАЇНСЬКОГО 
МИСТЕЦТВА У ГАЛИЧІ

с. 8



Михайло 
Кулиняк, 
міністр культури 
України

2 Наголос Культура
№ 44, 2 листопада, 2012 р.

ШАНОВНІ ДРУЗІ!

5 листопада в Римі на середньовічній віллі Ме-
дічі, в резиденції Французької академії, розташо-
ваної неподалік вулиці, на якій колись проживав 
великий письменник Микола Гоголь, відбудеться 
урочиста церемонія вручення літературної премії 
IV сезону «Премії ім. М. В. Гоголя в Італії».

Літературно-громадська премія, що носить ім’я 
Миколи Гоголя, була заснована 2009 року Фон-
дом першого президента Росії Бориса Єльцина 
до 200-ліття з дня народження геніального пись-
менника. Вона задумана як широкий гуманітар-
ний російсько-європейський культурний діалог. 
Її лауреатами можуть стати письменники і пере-
кладачі художньої літератури, видавці та історики 
мистецтва, діячі театру – режисери, актори, сце-
нографи; книжкові графіки, творці кіно і музейно-
виставкової справи.

За роки існування премії її володарями були 
сценарист, поет і художник Тоніно Гуерра, англій-
ський режисер Пітер Брук, професори Євген Со-
лонович і Юрій Манн, режисер Юрій Любимов, ху-
дожник Борис Мессерер, письменник Андрій Бітов, 
актор Богдан Ступка тощо.

Із 2011 року Україна є партнером цього євро-
пейського літературного проекту.

У IV сезоні «Премії ім. М. В. Гоголя в Італії» беруть 
участь три країни – Росія, Україна та Італія.

Особливо приємно відзначити, що цьогорічна 
церемонія присвячується пам’яті видатного акто-
ра Богдана Ступки, Героя України, першого укра-
їнського лауреата цієї нагороди.

Українськими лауреатами «Премії ім. М. В. Гого-
ля в Італії» 2012 року названі:

Ада Роговцева – українська актриса театру і 
кіно, народна артистка СРСР, Герой України. Пре-
мія присуджується за вагомий внесок у світове 
театральне і кіномистецтво, за високий професій-
ний і людський талант дарувати світу любов, надію 
і віру один в одного.

Андрій Курков – український письменник, жур-
наліст, кіносценарист. Премія присуджується за 
великий внесок у культуру слова і образу, які зба-
гачують в складних умовах сучасного світу уявлен-
ня людини про добро як вічні духовної цінності.

Вадим Писарєв – танцюрист, балетмейстер, 
народний артист України, керівник Донецького 
театру опери і балету, засновник міжнародного 
фестивалю «Зірки світового балету». Премія при-
суджується за віддане служіння театру, за видатні 
досягнення в галузі балетного мистецтва, за по-
становку номера «Гопак» у балеті «Тарас Бульба» 
та виконання варіації в цьому балеті.

Цьогоріч у списку лауреатів також журналіст, 
перекладач Олексій Букалов, італійський комік і 
кінорежисер Паоло Вілладж, перекладач творів 
Умберто Еко Олена Костюкович, італьяніст Михай-
ло Андрєєв, славісти Патриція Деотт (Рим) і Карла 
Соліветті (Верона).

Партнерство України в престижному міжна-
родному літературному проекті та імена видат-
них українських митців, які названі лауреатами 
премії, засвідчують високий культурний потенці-
ал нашої країни і викликають почуття гідності за 
таланти української землі.

У КИЄВІ ЗАВЕРШИВСЯ МІЖНАРОДНИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
УКРАЇНСЬКО-ЧЕЧЕНСЬКОЇ ДРУЖБИ «ВІД ДНІПРА ДО ТЕРЕКА»

Із 21 до 24 жовтня у Києві проходив Міжнарод
ний фестиваль українськочеченської дружби «Від 
Дніпра до Терека».

У рамках заходу 24 жовтня у Національному уні-
верситеті ім. Т. Г. Шевченка відбулось відкриття дитя-
чої студії чеченського танцю. В урочистостях взяли 
участь перший заступник міністра культури України 

Юрій Богуцький та міністр культури Чеченської Рес-
публіки Дікалу Музакаєв.

Цього ж дня в Національному палаці мистецтв 
«Україна» глядачі приймали Чеченський державний 
ансамбль танцю «Вайнах». Перед початком концерту 
присутніх привітав заступник міністра культури Укра-
їни Тимофій Кохан.

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ РОЗРОБИЛО МЕХАНІЗМИ 
ПІДТРИМКИ ДЕРЖАВНИХ КІНОСТУДІЙ

УКРАЇНА ТА ЧОРНОГОРІЯ ПІДПИСАЛИ УГОДУ 
ПРО СПІВПРАЦЮ В ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ

Упродовж останніх двох років вітчизняне кіно
виробництво почало набирати помітних обертів. 
Завдяки новітній системі відбору кінопроектів, 
які претендують на державне фінансування або 
державну підтримку – шляхом відкритих пітчин
гів – суттєво збільшилась кількість кінопродукції, 
що запускається у виробництво.

На жаль, такий прорив жодним чином не вплинув 
на діяльність державних кіностудій, більшість з яких й 
досі перебувають у критичному стані.

Щоб вирішити питання стабільного функціонуван-
ня та подальшого розвитку державних кіностудій та 
враховуючи звернення їхніх директорів, які пропо-
нують реалізувати державне замовлення на кінови-
робництво через державні кіностудії, Міністерство 
культури ініціює нову процедуру державної підтрим-
ки у галузі кіно, яку коментує міністр культури Ми
хайло Кулиняк:

«Державні кіностудії, що знаходяться в сфері управ-
ління Мінкультури, функціонують і працюють як дер-
жавні підприємства. Як і кожне державне підприємство, 
кіностудії зобов’язані займатися господарською діяль-
ністю. У їхньому випадку – це діяльність у сфері кінови-
робництва. Передова система відбору кінопроектів для 
отримання державного фінансування, яку рік тому за-
провадило Держкіно, показала, що чим більше проектів 
відбирається для запуску у виробництво, тим більше 
з’являється новостворених кіностудій, які прагнуть 
освоювати бюджетні кошти. Це або приватні підпри-
ємства, або товариства з обмеженою відповідальніс-
тю. У зв’язку з чим до нас почало надходити багато 
звернень від громадськості та народних депутатів 
щодо спроможності таких кіностудій дотримувати-
ся фінансової бюджетної дисципліни.

У той же час державні кіностудії, фінансування яких 
на сьогодні складає лише 15% від фінансування всієї кі-
ногалузі, не мають достатнього фінансового ресурсу 
для свого функціонування та розвитку. Більше того, 
вони постійно знаходяться під тиском невиплати за-
робітної платні, що створює соціальне напруження.

Рішення, яке запропонувало Мінкультури, полягає 
в тому, щоби державне фінансування, яке виділяється 
на той чи інший кінопроект, направлялося Держкіно 
на одну з державних кіностудій (тобто, на державне 
підприємство), звідки кошти вже будуть перерахову-
ватися на творчу групу, яка забезпечить зйомку кіно-
проекту.

Аналогічно Міністерство проводить всі культурно-
мистецькі заходи. Державні кошти, що виділяються на 
проведення заходу, переводяться на рахунки державних 
підприємств, які заключають угоду з виконавцем захо-
ду. Виконавці, як творчі особистості, організовують 
захід так, як вважають за потрібне – а  ДП забезпечує 
фінансування та контролює проходження і викори-
стання бюджетних коштів.

Одже, форма розрахунків із приватними кіностудія-
ми через державні підприємства (державні кіностудії) 
не несе жодних утисків для виробників фільмів – лише 
забезпечує прозоре проходження бюджетних держав-
них коштів.

Коли державні кошти безпосередньо йдуть на при-
ватні підприємства, дуже важко відслідкувати відра-
хування всіх податків й інші необхідні відрахування. Ми 
– за контроль проходження і використання бюджет-
них коштів. І цим насамперед має займатися Держав-
не агентство з питань кіно.

Тому вся продюсерська система працюватиме в 
тому ж режимі, в якому працювала досі. Система від-
бору кінопроектів і надалі відбуватиметься через екс-
пертну комісію, і жодних перебирань повноважень зні-
мальної групи, її авторських прав і свобод державними 
кіностудіями не передбачається!

Наша мета полягає в одному – ми хочемо відроди-
ти державні кіностудії, які мають бути задіяними у 
кіновиробництві. У державних кіностудій з’являться 
обігові кошти, це надасть стимули для розвитку їхніх 
матеріально-технічних баз, для того, щоби вони могли 
конкурувати і на рівних умовах надавати послуги зні-
мальним групам. Підкреслюю: саме надавати послуги, 
тобто ставати кінофабриками, обладнаними новіт-
нім устаткуванням та технологіями, як це відбулося 
в інших країнах.

Рішення остаточно ще не прийнято. Ми вже ство-
рили Раду з питань кінематографії (її персональний 
склад погоджено на засіданні колегії Міністерства куль-
тури), і першим на її обговорення буде винесено саме це 
питання. Щоби ще раз ґрунтовно його обговорити, а 
головне – заспокоїти всіх продюсерів: жодного їхнього 
утиску з боку державних кіностудій Міністерство куль-
тури не допустить».

Довідково
До сфери управління Міністерства культури Укра-

їни належать:
1. Державне підприємство «Національна кіносту

дія художніх фільмів імені Олександра Довженка».
2. Державне підприємство «Українська кіностудія 

анімаційних фільмів».
3. Державне підприємство «Українська студія 

хронікальнодокументальних фільмів».
4. Державне підприємство «Національна кінема

тека України».
5. Державне підприємство «Національний центр 

Олександра Довженка».

31 жовтня уряд ухвалив постанову «Про затвер
дження Угоди між Кабінетом Міністрів України та 
Урядом Чорногорії про співробітництво в галузі 
культури».  Основною метою якої є розширення спів-
праці в усіх сферах культури і мистецтва, обмін інфор-
мацією щодо захисту та збереження національної куль-
турної спадщини, налагодження взаємних контактів 

між культурними установами країн та інші види дво-
стороннього співробітництва в галузі культури.

Реалізація положень угоди сприятиме поглиблен-
ню співпраці з Чорногорією в сфері культури і мистец-
тва, створить підґрунтя для популяризації української 
культури за кордоном та, відповідно, сприятиме фор-
муванню позитивного іміджу України.
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Новини

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ ТА ЛЬВІВСЬКА ОДА ПОГЛИБЛЮЮТЬ СПІВПРАЦЮ 
У СФЕРІ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

УРОЧИСТЕ ВІДКРИТТЯ ЮВІЛЕЙНОГО СЕЗОНУ СУМСЬКОГО ОБЛАСНОГО ТЕАТРУ ДРАМИ ТА МУЗИЧНОЇ КОМЕДІЇ 
ІМ. М. ЩЕПКІНА ВІДБУЛОСЬ В ОНОВЛЕНІЙ БУДІВЛІ

Нещодавно у гетьманській столиці, 
Батурині, в палаці Кирила Розумов
ського відбулися заходи, присвячені 
260літтю від дня народження видат
ного дипломата і мецената музики, 
збирача нотної колекції, останнього 
власника палацу – Андрія Кирилови
ча Розумовського. Головна частина фе-
єрії – музичний фестиваль-конкурс іме-
ні Андрія Розумовського – відбулася під 
егідою Чернігівської обласної державної 
адміністрації. Також було видано розпо-
рядження голови ЧОДА Володимира Хо-
менка про надання статусу щорічного 
обласного фестивалю-конкурсу моло-
дих виконавців ім. А. К. Розумовського.

Колектив Національного історико-
культурного заповідника «Гетьманська 
столиця» ретельно підготувався до свя-
та. Задовго до цього було розроблено і 
виготовлено марку, присвячену зазна-
ченій події, випущено буклет «Андрій Ро-
зумовський», підготовлено нову виставку 
світлин «Історія родоводу Розумовських 
у ХХ столітті».

Захід розпочався з привітального сло-
ва генерального директора заповідника 
Наталії Ребрової.

Потім відбулась презентація і спеці-
альне погашення марки, кілька екзем-
плярів було подаровано дорогим гостям. 
Куратор виставки Юлія Цапко розповіла 
про історію родини Розумовських.

Музична частина розпочалася концер-
том симфонічного оркестру «Батурин-
ська скарбниця» (м. Київ) у Гетьманській 
залі палацу Розумовського. Це нещодав-
но створений молодий колектив із ар-
тистів Національної опери України. Вони 
об’єдналися з метою вивчення і популя-
ризації нотної колекції Розумовських, 
яка досі мертвим капіталом зберігалася 
у Національній бібліотеці ім. В. І. Вернад-
ського. Організатор і керівник оркестру 
Ірина Загорна, концертмейстер Костян-
тин Цепков. Несподіванкою у виступі ко-
лективу була участь в одній з композицій 
двох сестер Рахманіних (учениць 4-го і 
5-го класів 27-ї Київської музичної школи, 
переможців двох міжнародних музичних 
конкурсів). Вони виконали складні, «до-
рослі» партії першої та другої скрипок, 
чим викликали вдячні оплески присутніх.

Власне обласний конкурс молодих 
виконавців імені А. К. Розумовського 

проходив у двох відокремлених залах 
палацу. У номінації «фортепіано» у двох 
вікових категоріях було прослухано 14 
учнів, у номінації «академічний спів» – 21 
учень кількох середніх музичних закладів 
Чернігівської та Сумської областей. Відпо-
відно до номінацій журі під керівництвом 
Володимира Суховерського, директора 
музичного училища ім. Л. Ревуцького, 
було поділено на дві частини. Спів оці-
нювали Лариса Роговець, викладач соль-
ного співу Чернігівського музичного учи-
лища ім. Л. Ревуцького, народна артистка 
України; Світлана Сакір, заступник дирек-
тора обласного методичного центру на-
вчальних закладів культури і мистецтв; 
Олексій Ситайло, начальник відділу куль-
тури і туризму Бахмацької райдержад-
міністрації. Майстерність виконання на 
фортепіано визначали Євгенія Борисова, 
викладач – методист фортепіано Черні-
гівського музичного училища ім. Л. Ре-
вуцького; Олександр Іванько, директор 
Бахмацької школи мистецтв і Володимир 
Суховерський.

Переможцями фестивалю-конкурсу 
молодих виконавців стали:

в номінації «Фортепіано» вікова ка-
тегорія від 9 до 12 років – І місце Жур-
ба Альона (Чернігівська міська школа 
мистецтв), ІІ місце – Антоненко Анаста-
сія (Бахмацька районна школа мистецтв), 
ІІІ місце – Пуліна Ірина (Коропська школа 
мистецтв). У віковій категорії від 13 до 15 
років перше місце не дісталося нікому, 

інші призові місця вибороли учні Коно-
топської дитячої музичної школи № 1 Ріпа 
Євгеній (ІІ місце) і Біла Катерина (ІІІ місце).

Непросто було визначитися журі з 
переможцями у номінації «Академічний 
спів», настільки сильними були конкур-
санти. Але найсильнішими виявилися 
в молодшій віковій категорії: Кащенко 
Тетяна – І місце (вихованка Глухівської 
школи мистецтв ім. М. Березовського), 
ІІ місце – Черняк Єлизавета (Чернігів-
ська міська школа мистецтв), ІІІ місце – 
Шевченко Альона (Конотопська дитяча 
музична школи № 2). У старшій віковій 
категорії відмінний вокал продемон-
стрували Ситайло Марія (Бахмацька ра-
йонна школа мистецтв) – І місце, Іфекве 
Доріс (Чернігівська міська школа мис-
тецтв) – ІІ місце, Бородаченко Михайло 
(Глухівська школа мистецтв ім. М. Бере-
зовського) – ІІІ місце.

Перед нагородженням громаді було 
презентовано буклет «Андрій Розумов-
ський», виданий заповідником спеціаль-
но до зазначеної вище дати. Заступник 
директора з наукової роботи НІКЗ «Геть-
манська столиця» Любов Кияшко корот-
ко розповіла присутнім про біографію 
Андрія Розумовського та його меценат-
ську діяльність в царині музики.

Інформацію надано Головним 
управлінням культури, туризму 
і охорони культурної спадщини 

Чернігівської ОДА

26 жовтня у Львові за сприяння Мі
ністерства культури у Львові відбулася 
нарада з питань стану використання і 
збереження об’єктів культурної спад
щини у Львівській області та м. Львові. 
У нараді, організованій за ініціативи голови 
Львівської обласної державної адміністра-
ції Михайла Костюка, взяли участь міністр 
культури України Михайло Кулиняк, дирек-
тор Департаменту культурної спадщини та 
культурних цінностей Андрій Вінгранов-
ський, заступник директора Департамен-
ту культурної спадщини та культурних цін-
ностей Сергій Тур. Також у засіданні брали 
участь члени опікунської ради Львівської 
облдержадміністрації з питань охорони 
культурної спадщини Львівської області та 
фахівці з питань охорони культурної спад-
щини місцевих органів виконавчої влади.

Під час наради розглядалися нагальні 
питання у сфері охорони культурної спад-
щини Львівщини, зокрема, фінансування 
галузі, структура органів управління охо-
рони культурної спадщини тощо. Крім 
того, на нараді був представлений проект 
Регіональної програми сфери охорони 
культурної спадщини Львівської області 
на 2013–2019 роки.

Міністр культури Михайло Кулиняк за-
значив, що співпраця між міністерством 
та Львівською облдержадміністрацією 
відбувається на постійній основі і є досить 
плідною. Користуючись нагодою, він уро-
чисто вручив голові Львівської обласної 
державної адміністрації Михайлу Костю-
ку документ, який засвідчує внесення до 
Державного реєстру нерухомих пам’яток 
України низки об’єктів Львівської області.

Нагадаємо, відповідно до рішення, 
схваленого науково-методичною радою 
Міністерства культури України, затвер-
дженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 10.10.2012 № 929, до Держав-
ного реєстру нерухомих пам’яток Украї-
ни було включено такі об’єкти Львова та 
Львівської області:

1. Ансамбль оборонних споруд Цита-
дель – місце концентраційного табору 
«Шталаг-328» (м. Львів);

2. Комплекс будинків Національного 
музею імені А. Шептицького (м. Львів): 
палац, музейний комплекс, флігель, кос-
тел єзуїтів;

3. Місце падіння літаків після першо-
го в світі повітряного тарану (с. Глинськ 
Жовківського району Львівської об-
ласті);

4. Меморіал Українських січових 
стрільців (гора Маківка с. Головецько 
Сколівського району Львівської області);

5. Церква святих Косми і Даміана 
(с. Цеблів Сокальського району Львів-
ської області);

6. Палац Потоцьких (м. Червоноград 
Львівської області).

МУЗИЧНА ФЕЄРІЯ В ПАЛАЦІ КИРИЛА РОЗУМОВСЬКОГО

24 жовтня відбулось урочисте від
криття ювілейного 80го театрально
го сезону в реконструйованій будівлі 
Сумського обласного театру драми 
та музичної комедії ім. М. С. Щепкіна.

Театр набув блиску та молодості, тут 
затишно і комфортно. Сучасні матеріали, 
які використовувались при реконструкції 
мистецької перлини та система кондиці-
ювання, забезпечать прохолоду влітку 
та тепло взимку. Зручні крісла, сучасний 
звук та інтер’єр – все це зробило заклад 
окрасою Сумської області.

На оновленій сцені голова Сумської 
обласної державної адміністрації Юрій 
Чмирь оголосив, що віднині наказом Мі-
ністерства культури України театр змінює 
свій статус на академічний.

Глядачі, які завітали до головного 
мистецького осередку регіону, аби пе-
реглянути виставу за твором Михайла 
Старицького «По-модньому», були при-
ємно вражені побаченим. Кажуть, не спо-
дівалися, що за такий рекордно короткий 
термін вдасться змінити «обличчя» теа-
тру, зробити його сучасним.

На ремонт храму мистецтва Сумщини 
спрямовано кошти обласного, державно-
го бюджетів та позабюджетні надходжен-
ня загальною сумою 28 мільйонів гривень.

Працівники культури вдячні керів-
ниц тву області за підтримку галузі куль-
тури. Сьогодні це другий об’єкт, що набу-
ває нового обличчя за останні два роки: 
2011 рік – реконструйовано Сумський 
обласний театр для дітей та юнацтва, 
2012 рік – Сумський обласний академіч-
ний театр драми та музичної комедії 
ім. М. С. Щепкіна.

Інформацію надано Управлінням 
культури і туризму Сумської обласної 

державної адміністрації

Із 31 жовтня до 5 листопада в Лу
ганську в приміщенні ДП «Луганський 
державний цирк» відбуватиметь
ся Міжнародний фестиваль дитя
чих та молодіжних циркових колек
тивів, шкіл та виконавців «Циркове 

майбутнє» за фінансової підтримки 
Міністерства культури.

Фестиваль засновано за ініціативи Мі-
ністерства культури, державного підпри-
ємства «Луганський державний цирк», Лу-
ганського державного інституту культури 

і мистецтва та комунальної установи «Лу-
ганський обласний центр навчально-
методичної роботи, культурних ініціатив 
і кіномистецтва» у 2002 році. Його метою є 
пропаганда циркового мистецтва та твор-
чий пошук талановитої молоді.

У заході візьмуть участь самодіяль-
ні циркові колективи, школи, студії 
та окремі виконавці віком від 6 до 25 
 років.

Головним завданням фестивалю є 
підвищення творчого авторитету укра-
їнського цирку на міжнародній арені, 
забезпечення культурних зв’язків між 
цирками України та закордонних країн.

МІЖНАРОДНИЙ ФЕСТИВАЛЬ ДИТЯЧИХ ТА МОЛОДІЖНИХ 
ЦИРКОВИХ КОЛЕКТИВІВ, ШКІЛ ТА ВИКОНАВЦІВ «ЦИРКОВЕ МАЙБУТНЄ»
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Новини
ЮНІ ТАЛАНТИ УКРАЇНИ

У рамках мистецького проекту «Юні 
таланти України» у колонній залі іме-
ні М. В. Лисенка Національної філар-
монії України відбувся концерт учнів 
середніх спеціалізованих музичних шкіл-
інтернатів, лауреатів міжнародних та все-
українських конкурсів.

У прес-конференції, яка передува-
ла заходу, взяли участь заступник міні-
стра культури України Тимофій Кохан, 
начальник відділу аналізу та прогнозу-
вання діяльності навчальних закладів 
Мінкультури Іван Походзей та директори 
спеціалізованих мистецьких шкіл.

Мистецький проект «Юні таланти Укра-
їни» започатковано Міністерством культу-
ри України в 2011 році як цикл концертів 
та виставок робіт учнів спеціалізованих 
мистецьких шкіл – лауреатів та дипломан-
тів міжнародних і всеукраїнських конкур-
сів. Основною місією проекту є підтримка 
обдарованих дітей, пропаганда надбань 
українського та світового мистецтва, пре-
зентація досягнень виконавської майстер-
ності талановитої молоді України.

МІНІ-ФЕСТ НА ЧЕСТЬ ЮВІЛЯРА
Своєрідним міні-фестивалем відзна-

чив музичний Київ 75-річний ювілей од-
ного з найвидатніших українських ком-
позиторів сучасності, народного артиста 
України, лауреата Національної премії 
імені Тараса Шевченка Валентина Силь-
вестрова. Так, 27 жовтня в Малому залі 
Національної музичної академії відбув-
ся великий камерний концерт за участю 
Ансамблю сучасної музики «Рикошет» 
(художній керівник – Сергій Пілютиков) і 
дуету виконавців Інни Галатенко (сопра-
но) та Романа Рєпки (фортепіано).

Основне ж святкування проходило 
в Національній філармонії України: 30 
жовт ня чудовий хоровий концерт, а 31-
го – не менш вагомий симфонічний. Ви-
конавці – добре знані в Україні й світі ко-
лективи: камерний хор «Київ» (диригент 
– Микола Гобдич), жіночий хор «Пава-
на» Національного педуніверситету (ди-
ригент – Людмила Байда), хор «Anima» 
Київського національного університету 
культури і мистецтв (диригент – Наталія 
Кречко), а також Національний заслуже-
ний академічний симфонічний оркестр 
України під орудою Володимира Сіренка.

Концертні зали не могли вмістити усіх 
шанувальників творчості славетного май-
стра. Звичайно, були й офіційні привітання 
від Президента України Віктора Янукови-
ча, міністра культури Михайла Кулиняка, 
Київської міськдержадміністрації, Націо-
нальної спілки композиторів… Ювіляр 
подякував усім за добрі слова й додав: 
«Гарні промови завжди проголошують 
на урочистостях. І при цьому немов витає 
думка: “А раптом усе це неправда? Що, як 
хтось не слухав музики!”» Остання фраза 

просто-таки потонула в оплесках і хвилі 
загального пожвавлення у залі.

…Захоплені фанати вкотре «дочекали-
ся музики» (перефразовуючи назву відо-
мої книжки композитора) – неповторної, 
невимовно прекрасної і глибокої музики 
Валентина Сильвестрова.

Ольга ГОЛИНСЬКА

СХОДИНКА 
ДО РОДИННОГО ЄДНАННЯ

20 жовтня у великому залі Національної 
музичної академії України імені П. І. Чай-
ковського за фінансової підримки Мініс-
терства культури України відбувся Ди-
тячий фестиваль-конкурс «ДЖЕРЕЛО 
НАДІЙ». Засновник фестивалю – Міжна-
родний Благодійний Фонд «Соняшник», 
підготовку та проведення заходу здійснив 
Державний методичний центр навчаль-
них закладів культури і мистецтв України.

Протягом 20 років свого існування 
фестиваль-конкурс суттєво вплинув на 
формування в українській спільноті ро-
зуміння особливої ролі культури у сучас-
ному житті. Знаково, що захід розпочався 
з вітального листа міністра культури Ми-
хайла Кулиняка.

Звісно, осінь – найбагатша пора року! 
Ось і Дитячий фестиваль-конкурс зібрав 
чималий урожай. Учасники, а їх майже 400 
– діти з Києва, Львова, Хмельницького та 
інших міст України, своїми піснями, за-
пальними танцями подарували справжнє 
свято – свято краси, творчості та майстер-
ності. Переможців фестивалю-конкурсу 
«ДЖЕРЕЛО НАДІЙ», кращих із кращих, 
включать у групу, яка представлятиме 
Україну за кордоном як країну, багату не-
перевершеними дитячими талантами.

Ірина РОДІОНОВА

МИКОЛАЇВСЬКОМУ АКАДЕМІЧНОМУ 
УКРАЇНСЬКОМУ ТЕАТРУ ДРАМИ 
ТА МУЗИЧНОЇ КОМЕДІЇ – 85!

Один із найстаріших театрів України 
святкує ювілей. Біографія Миколаївсько-
го академічного українського театру 
драми та музичної комедії розпочала-
ся 1 листопада 1927 року зі створення 
при Миколаївській окрполітосвіті Театру 
юного глядача. 

У серпні 1959 року було об’єднано 
трупи Миколаївського державного те-
атру юного глядача та Миколаївсько-
го пересувного українського театру 
ім. Т. Г. Шевченка в один колектив – Ми-
колаївський обласний український 
музично-драматичний театр.

У 1980 році театру присвоїли новий 
статус – Миколаївський український те-
атр драми та музичної комедії. А у верес-
ні 2001 року він став академічним. У 2005 
році тут відкрили малу сцену.

Лише за останні десять років театр по-
казав 3200 вистав, які подивилися понад 
1,5 мільйона глядачів. Заповнюваність гля-
дацької зали становить 97%. За 85 років ми-
колаївці побували з гастролями у 100 містах 
України та колишнього Радянського Союзу.

ВИСТАВКА-КОНКУРС 
НАРОДНОГО МИСТЕЦТВА

У виставкових залах Національної спіл-
ки майстрів народного мистецтва відкри-
лась виставка-конкурс народного мистец-
тва на кращий твір року. До експозиції 

ввійшли вироби з дерева, глини, металу, 
паперу, сиру, тканини, плетені з соломи, 
лози, рогози тощо. Окремий розділ зай має 
традиційна народна іграшка та етногра-
фічна лялька, які одночасно виступають 
як твори народного мистецтва.

Експонуються вироби майстрів на-
родного мистецтва всіх видів і жанрів 
із багатьох регіонів України – АР Крим, 
Вінниччини, Волині, Дніпропетровщи-
ни, Донеччини, Житомирщини, Закар-
паття, Запоріжжя, Івано-Франківщини, 
Київщини, Кіровоградщини, Луганщини, 
Львівщини, Миколаївщини, Одещини, 
Полтавщини, Сумщини, Тернопільщини, 
Харківщини, Хмельниччини, Черкащи-
ни, Чернівеччини, Чернігівщини тощо. 
Щорічна виставка-конкурс народного 
мистецтва проводиться з метою огляду 
сучасного стану традиційного народного 
мистецтва, відзначення кращих майстрів 
та популяризації їх творчості, поширен-
ня знань про традиційну етнічну культу-
ру українців.

ВІДОМІ ПЕРШІ ПРЕТЕНДЕНТИ 
НА ШЕВЧЕНКІВСЬКУ ПРЕМІЮ

1 листопада завершилося висунення 
творів і робіт на здобуття Національної 
премії імені Тараса Шевченка 2013 року.

У номінації «Література» – наразі п’ять 
авторів-кандидатів на лауреатство: Кос-
тянтин Москалець (книга поезій «Мислив-
ці на снігу»), Мирослав Дочинець (книги 
«Вічник» і «Криничар»), Петро Коробчук 
(книга поезій «Боса флейта»), Наталя Око-
літенко (книга «Рось-Марія»), Геннадій 
Щипківський (книга-трилогія «Товтри»).

У номінації «Літературознавство та 
мистецтвознавство» поки що лише Дми-
тро Степовик (книга «Історія української 
ікони Х–ХХ століть»). Так само – як і «Публі-
цистика та журналістика», де наразі на са-
моті один автор – Андрій Цаплієнко (публі-
цистичний документальний фільм «Місто, 
яке зрадили» та серія репортажів про по-
дії в Україні та світі на телеканалі «Інтер»).

У напрямі преміювання «Театраль-
не мистецтво» номінуються колектив 
(режисер-постановник, актори) Націо-
нального театру імені Івана Франка за 
виставу «Перехресні шляхи». У номіна-
ції «Концертно-виконавське мистецтво» 
– Олександр Биструшкін й Олег Ступ-
ка за «Аудіоантологію української пое-
зії». У напрямі преміювання «Народне і 
декоративно-прикладне мистецтво» – 
Петро Печорний (серія тематичних та-
релей, створених за поезіями Тараса 
Шевченка) й Тарас Баран (великі та малі 
концертні цимбали).

ВШАНУВАЛИ ПОДВИЖНИЦЮ
В Українському фонді культури від-

бувся творчий захід «Разом по життю» з 
нагоди святкування ювілею члена Ради 
Сумського земляцтва, заслуженого пра-
цівника культури України Валентини Єф-
ремової. В рамках події відкрилася ху-
дожня виставка «Квіти для Вас» робіт 
знаних митців І. Тартаковського, Г. Ягод-
кіна, А. Тартаковського та інших.

Валентина Єфремова отримала Почесну 
відзнаку Українського фонду культури «За 
подвижництво в культурі» та інші нагороди.

Добрі слова на її адресу прозвучали з 
вуст голови Українського фонду культу-
ри Бориса Олійника, голови Сумського 
земляцтва в Києві Івана Рішняка, інших 
земляків та гостей ювілярки.

«Для мене ця нагорода має велике зна-
чення як нове джерело в моїй творчій ді-
яльності. Майже 15 років я співпрацюю з 
Українським фондом культури, коли мене 
запросили відкрити відділення фонду у 
місті Ромни Сумської області, я зробила 
це. І тепер ми робимо там народні свята 
та виставки».

МИСТЕЦЬКИЙ ТИЖДЕНЬ

3 листопада
Будинок актора: ПОШУК ЄДНОСТІ. 

Проект НКА «Київські солісти». Лауреа-
ти міжнародних конкурсів Андрій Макій 
(альт), Роман Рєпка (ф-но).

Палац культури «Дарниця». Колонна 
зала, 17.00 – Святковий концерт до 67-ї річ-
ниці з Дня визволення України та 68-ї річ-
ниці від Дня визволення Києва «Україна 
мужня й вільна через біль у радість мрій».

У Київському центрі сучасного 
мистец тва PinchukArtCentre відбудеть-
ся відкриття виставки номінантів на здо-
буття Премії Future Generation Art Prize 
2012, а також персональна виставка од-
ного з найдорожчих сучасних художни-
ків Демієна Херста.

У книжковому магазині «Читайка» 
відбудеться презентація книги «Даого-
пак», написаної Максимом Прасоловим, 
Олегом Коловими і намальованої Олек-
сієм Чебикіним.

4 листопада
Під куполом Київського планетарію, 

в єдиному в Києві сферичному кінотеа-
трі ATMASFERA 360 відбудеться концерт 
гурту Shanti People: сферичне шоу. По-
чаток о 20.00.

У столичному сімейному творчому 
центрі «Tri:» відбудеться презентація но-
вої книжки «Арсен» однієї з найвідомі-
ших і найуспішніших українських пись-
менниць Ірен Роздобудько.

5 листопада
Національна філармонія України: 

(5–6 листопада) Музичний фестиваль 
до 80-річчя створення Національної 
спілки композиторів України.

Національний будинок органної та 
камерної музики України представляє 
концерт пам’яті Гленна Гульда, ювілей-
ні річниці з дня народження та смерті 
якого відзначаються нинішньої осені.

6 листопада
Національна опера України: міжна-

родний танцювальний проект «Королі 
танцюють. Найкраще».

Будинок актора: Концерт «ДВІ ГІТА-
РИ». Лауреати міжнародних конкурсів 
Борис Бєльський та Максим Чигинцев.

Книгарня «Є» запрошує на поетич-
ний вечір Марти Тарнавської. Її поезії 
читатимуть Лариса Вировець та Люци-
на Хворост.

Концерт трубача Олексія Германа у 
фестиваль-ресторації «Диван».

7 листопада
Книгарня «Є» та видавництво «Клуб 

сімейного дозвілля» запрошують на пре-
зентацію книжки Максима Кідрука «Бот».

У рамках проекту «Джазова середа» 
у фестиваль-ресторації «Диван» висту-
пить тріо Ігоря Сідаша. У програмі про-
звучать авторські твори, джазові стан-
дарти, а також популярні композиції в 
аранжуванні Ігоря Сідаша.

8 листопада
Книгарня «Є» та видавництво «Смо-

лоскип» запрошують на презентацію 
збірки поезій Анни Малігон «Покину-
тим кораблям».

Із 8 до 10 листопада столичний Укра-
їнський дім проводить національну ви-
ставку «Український сувенір – 2012».

9 листопада
Будинок актора: «На крилах любові». 

Творчий вечір лауреата Всеукраїнсько-
го конкурсу сучасного українського ро-
мансу «Осіннє рандеву», композитора 
Наталії Саух (м. Черкаси).

Початок 18.00.
Креативний простір «Часопис» за-

прошує на лекцію «Фотографія в сучас-
ному світі» одного з найвідоміших та 
найавторитетніших фотографів України 
Віктора Марущенка.
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З метою реалізації державної політики щодо стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, засвідчення їх видатних особистих досягнень, 
підтримки і поліпшення матеріальних умов життя та соціального захисту Указом Президента України  від 19 жовтня 2012 року  № 605 «Про призначення 
державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва» призначено 93 державні стипендії видатним діячам культури і мистецтва.

Відповідно до Указу Президента 
України від 10 вересня 2011 року № 906 
«Про державні стипендії для видатних 
діячів науки, освіти, культури і мистец-
тва, охорони здоров’я, фізичної куль-
тури і спорту та інформаційної сфери» 
постановляю:

1. Призначити державні стипендії ви-
датним діячам культури і мистецтва:

1) довічні для осіб, які досягли сімде-
сятирічного віку:

ГАВДЗИНСЬКОМУ Альбіну Станіс
лавовичу – 1923 року народження, на-
родному художникові України.

ЗАГАЙКЕВИЧ Марії Петрівні – 1926 
року народження, музикознавцю.

ЗАГОРОДНЮКУ Федору Івановичу 
– 1922 року народження, заслуженому 
художникові України.

ПЕУНОВУ Вадиму Костянтиновичу 
– 1923 року народження, заслуженому 
працівникові культури України;

2) дворічні:
АЛЕКСИКУ Андрію Андрійовичу – 

1939 року народження, народному ар-
тистові Росії.

БАХАРЕВУ Віктору Леонідовичу – 
1935 року народження, заслуженому 
діячеві мистецтв України.

БЕВЗУ Анатолію Максимовичу – 
1938 року народження, заслуженому 
артистові України.

БІДЕНКУ Миколі Миколайовичу – 
1951 року народження, письменникові.

БРОЯКО Надії Богданівні – 1960 
року народження, заслуженому діяче-
ві мистецтв України.

БУЧКУ Миколі Івановичу – 1948 
року народження, письменникові.

ВІЛЬЧИНСЬКОМУ Олександру 
Олександровичу – 1955 року наро-
дження, заслуженому майстрові народ-
ної творчості України.

ВІТЧЕНКУ Дмитру Івановичу – 1937 
року народження, народному артисто-
ві України.

ГАВРИШСІКОРСЬКІЙ Оксані Пе
трівні – 1944 року народження, май-
строві народної творчості.

ГАНЖІ Степану Олександровичу 
– 1942 року народження, заслуженому 
майстрові народної творчості України.

ГАРАНІНІЙ Ользі Яківні – 1952 року 
народження, заслуженому працівникові 
культури України.

ГІДІ Ендре Ференцовичу – 1944 
року народження, заслуженому май-
строві народної творчості України.

ГНОЙОВОМУ Сергію Миколайови
чу – 1954 року народження, заслужено-
му художникові України.

ГОДЗЯЦЬКОМУ Віталію Олексійо
вичу – 1936 року народження, заслуже-
ному діячеві мистецтв України.

ГОЛУБОВИЧУ Михайлу Васильови
чу – 1943 року народження, народному 
артистові України.

ГОРБЕНКУ Сергію Семеновичу – 
1950 року народження, заслуженому 
працівникові культури України.

ГРИГОРІВУ Михайлу Семеновичу – 
1947 року народження, письменникові.

ДАНИЛЕВИЧУ Віталію Станіславо
вичу – 1936 року народження, заслуже-
ному працівникові культури України.

ДЕНИСЕНКОЄРЕМЕНКО Лесі Гри
горівні – 1953 року народження, за-
служеному майстрові народної твор-
чості України.

ДОРОГАВЦЕВІЙ Тетяні Іванівні – 
1952 року народження, працівникові 
культури.

ДУДКІНУ Івану Федотовичу – 1937 
року народження, фотохудожникові.

ЄВДОКИМОВІЙ Вірі Дмитрівні – 
1946 року народження, заслуженому 
працівникові культури України.

ЄВТУШЕНКУ Володимиру Васильо
вичу – 1946 року народження, заслуже-
ному працівникові культури України.

ЖАРІКОВУ Миколі Леонідовичу – 
1931 року народження, народному ар-
хітекторові України.

ЖДАНОВУ Анатолію Івановичу – 
1939 року народження, заслуженому 
працівникові культури України.

ЗАВГОРОДНЬОМУ Олександру 
Сергійовичу – 1940 року народження, 
письменникові.

ЗАКОРЦІ Ользі Іванівні – 1940 року 
народження, заслуженому майстрові 
народної творчості України.

ЗАСЄЄВУ Миколі Вікторовичу – 
1933 року народження, заслуженому 
діячеві мистецтв України, лауреатові 
Державної премії України імені Олек-
сандра Довженка.

ЗОБЕНКО Марії Олександрівні – 
1950 року народження, письменниці.

ЗОРКУ Юрію Валентиновичу – 1937 
року народження, народному художни-
кові України.

КИРИЧУ Едуарду Іллічу – 1942 року 
народження, заслуженому художникові 
України, лауреатові Національної премії 
України імені Тараса Шевченка.

КИРИЧЕНКО (ПОНОМАРЕНКО) Лю
бові Петрівні – 1955 року народження, 
письменниці.

КОЗЛОВІЙ Олександрі Олексіївні 
(Омельченко Олесі) – 1952 року наро-
дження, письменниці.

КОНДРАТЕНКУ Олексію Данило
вичу – 1941 року народження, заслу-
женому працівникові культури України.

КУЛЯБКОКОРЕЦЬКІЙ Людмилі 
Мефодіївні – 1940 року народження, 
скульпторові.

КУШПЕТУ Володимиру Григорови
чу – 1948 року народження, заслужено-
му діячеві мистецтв України.

ЛАВРЕНКУ Анатолію Івановичу – 
1957 року народження, художникові.

ЛЕВЧЕНКУ Григорію Семеновичу 
– 1933 року народження, заслуженому 
діячеві мистецтв України.

ЛИСЕНКУ Василю Олександровичу 
– 1927 року народження, письменникові.

ЛИТВИНУ Миколі Степановичу – 
1943 року народження, письменникові.

ЛЯШЕНКУ Геннадію Івановичу 
– 1938 року народження, народному 
артистові України, лауреатові Націо-
нальної премії України імені Тараса 
Шевченка.

МАЙДАНСЬКІЙ Софії Василівні – 
1948 року народження, письменниці.

МАЛЯРУ Володимиру Миколайо
вичу – 1941 року народження, народ-
ному артистові України.

МАМОНОВУ Сергію Олексійовичу 
– 1949 року народження, заслуженому 
діячеві мистецтв України.

МАРЧУК (ТКАЧЕНКО) Наталії Юріїв
ні – 1953 року народження, письменниці.

МАЧКІВСЬКОМУ Миколі Антоно
вичу – 1942 року народження, пись-
менникові.

МОРГУНУ Миколі Сергійовичу – 
1944 року народження, заслуженому 
художникові України.

МОСКАЛЕЦЬ (ПАГУТЯК) Галині Ва
силівні – 1958 року народження, лауре-
атові Національної премії України імені 
Тараса Шевченка, письменниці.

МОСКОВЧЕНКУ Володимиру Юрі
йовичу – 1954 року народження, заслу-
женому діячеві мистецтв України.

НАКОНЕЧНОМУ Віктору Андрійо
вичу – 1947 року народження, заслу-
женому майстрові народної творчості 
України, лауреатові Національної премії 
України імені Тараса Шевченка.

НЕСВІТАЙЛОШАКАЛО Поліні Ан
тонівні – 1937 року народження, на-
родному художникові України.

ОГОРОДНИКУ Олегу Михайлови
чу – 1954 року народження, фотоху-
дожникові.

ОЛЕФІРЕНКУ Михайлу Миколайо
вичу – 1945 року народження, пись-
менникові.

ОНЧУЛУ Петру Єпіфановичу – 1936 
року народження, народному артисто-
ві України.

ОСАДЧОМУ Василю Опанасовичу – 
1953 року народження, письменникові.

ПАРФЕНЮК Олені Борисівні – 1947 
року народження, заслуженому праців-
никові культури України.

ПАШКОВСЬКОМУ Євгену Володи
мировичу – 1962 року народження, 
лауреатові Національної премії України 
імені Тараса Шевченка, письменникові.

ПОКЛАД Наталії Іванівні – 1951 
року народження, письменниці.

ПОЛЯКОВУ Олексію Івановичу – 
1943 року народження, народному ху-
дожникові України.

ПОПІЛЕВИЧ Мирославі Василівні – 
1942 року народження, заслуженій ар-
тистці України.

РИБАЛКУ Георгію Олександрови
чу – 1935 року народження, фотоху-
дожникові.

РУБИНСЬКОМУ Олексію Юрійови
чу – 1952 року народження, народному 
артистові України.

РУДЯНСЬКОМУ Олександру Ми
колайовичу – 1935 року народження, 
заслуженому діячеві мистецтв України.

РУНЧАКУ Володимиру Петровичу – 
1960 року народження, композиторові.

РУТКОВСЬКОМУ Володимиру Гри
горовичу – 1937 року народження, про-
заїкові.

САГАНУ Володимиру Андрійовичу 
– 1954 року народження, заслуженому 
працівникові культури України.

САСЬКУ Геннадію Михайловичу – 
1946 року народження, заслуженому 
діячеві мистецтв України.

СЕВЕРНЮК Тамарі Артемівні – 1940 
року народження, заслуженому діячеві 
мистецтв України.

СІКАЛУ Юрію Івановичу – 1938 
року народження, народному арти-
стові України.

СТАХОВСЬКОМУ Юрію Васильови
чу – 1940 року народження, лауреатові 
Національної премії України імені Тара-
са Шевченка.

СТРИЖЕНЮКУ Станіславу Саво
вичу – 1931 року народження, поетові.

СУЛЯТИЦЬКОМУ Тадею Васи
льовичу – 1933 року народження, 
заслуженому працівникові культури 
 України.

ТАРАСЮКАНДРОЩУК Галині Ти
мофіївні – 1948 року народження, 
письменниці.

ТИТАРЕНКУ Володимиру Васильо
вичу – 1944 року народження, заслуже-
ному діячеві мистецтв України.

ТІТОВІЙ Ользі Геннадіївні – 1937 
року народження, заслуженому діяче-
ві мистецтв України.

ТКАЧУ Михайлу Михайловичу – 
1937 року народження, заслуженому 
працівникові культури України.

ТОНЮКУ Василю Яковичу – 1928 
року народження, заслуженому май-
строві народної творчості України.

ТРОХИМЦЮМИЛЮТІНУ Віктору 
Олександровичу – 1935 року наро-
дження, художникові.

ФЕЩЕНКУ Василю Івановичу – 1943 
року народження, заслуженому худож-
никові України.

ФУРМАНУ Віктору Сергійовичу – 
1936 року народження, заслуженому 
працівникові культури України.

ЧАЩИНІЙ Лідії Олександрівні – 
1942 року народження, заслуженій ар-
тистці України.

ЧЕВЕРНОЖЕНКО Валентині Тимо
фіївні – 1939 року народження, заслу-
женій артистці України.

ШЕНДЕЛЮ Володимиру Степано
вичу – 1936 року народження, народ-
ному художникові України.

ШКУРАТОВІЙ Поліні Олександрів
ні – 1947 року народження, заслуженій 
артистці України.

ШКУРКУ Анатолію Никифоровичу 
– 1924 року народження, народному ху-
дожникові України.

ШПАК Тетяні Іванівні – 1947 року 
народження, заслуженому майстрові 
народної творчості України.

ШУЛЬЖЕНКУ Віктору Олексійови
чу – 1938 року народження, заслужено-
му артистові України.

ЮРЧУКУ Омеляну Михайловичу 
– 1939 року народження, заслуженому 
архітекторові України.

ЯЧМІНСЬКОМУ Володимиру Дмит
ровичу – 1936 року народження, на-
родному артистові України.

2. Із набранням чинності цим Ука-
зом особам, зазначеним у його статті 
1, яким державна стипендія вже при-
значена Президентом України на пев-
ний строк, у подальшому виплачуєть-
ся державна стипендія, передбачена 
цим Указом.

Президент України 
Віктор ЯНУКОВИЧ

19 жовтня 2012 року

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 605/2012
ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНИХ СТИПЕНДІЙ ВИДАТНИМ ДІЯЧАМ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА



6 КультураІнформуємо
№ 44, 2 листопада, 2012 р.

Боротьба з корупцією – запорука успіху 
в розбудові громадянського суспільства

Порядок погодження кандидатури претендента на посаду керівника 
юридичної служби підприємств, установ та організацій, віднесених 
до сфери управління Міністерства культури України

Президент України, як гарант 
Конституції України, визначив бо
ротьбу з корупцією одним із страте
гічних завдань влади. У президент
ській Програмі економічних реформ 
«Заможне суспільство, конкурен
тоспроможна економіка, ефектив
на держава» зазначено, що високий 
рівень корупції робить країну менш 
приваб ливою для міжнародного ка
піталу, а це гальмує економічне зрос
тання і заважає виконанню завдань 
щодо підвищення добробуту укра
їнських громадян. 

Від початку перебування на посту Пре-
зидента України Януковичем В. Ф. було 
проголошено рішучу боротьбу з корупці-
єю. І це були не просто ефектні виступи та 
яскраві гасла. Президент України підтвер-
див рішучість своїх дій у подоланні ко-
рупції в Україні радикальними кроками:

– одним із перших Указів Президента 
Януковича В. Ф. було утворено Національ-
ний антикорупційний комітет, який Пре-
зидент України очолив особисто; 

– прийнято нові антикорупційні зако-
ни («Про засади запобігання і протидії 
корупції», «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо відпо-
відальності за корупційні правопорушен-
ня», «Про правила етичної поведінки»), 
які були розроблені та внесені Президен-
том України як першочергові та набрали 
чинності з 1 липня 2011 року;

– схвалено Національну антикорупцій-
ну стратегію на 2011–2015 роки;

– розроблено та прийнято майже усі під-
законні акти з метою якісного впроваджен-
ня та реалізації нового антикорупційного 
законодавства.

Управління правового забезпечення 
Міністерства культури України

Відповідно до підпункту 21 пункту 10 
Загального положення про юридичну 
службу міністерства, іншого органу вико-
навчої влади, державного підприємства, 
установи та організації, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 26 листопада 2008 року № 1040, на-
казом Міністерства культури України від 
03.04.2012 р. № 299 затверджено Порядок 
погодження кандидатури претендента 
на посаду керівника юридичної служби 
підприємств, установ та організацій, від-
несених до сфери управління Міністер-
ства культури України (далі – Порядок), 
заре єстрований у Міністерстві юстиції 
України 19 квітня 2012 р. за № 587/20900.

Порядок застосовується під час роз-
гляду питань щодо призначення на поса-
ду керівника юридичної служби підпри-
ємств, установ та організацій, віднесених 
до сфери управління Міністерства куль-
тури України (далі – установа), а також 
юрисконсультів будь-якої категорії, якщо 
в установі вони виконують функції юри-
дичної служби.

Подання щодо погодження претен-
дента на посаду керівника юридичної 
служби установи, а також юрисконсультів 
будь-якої категорії, якщо в установі вони 
виконують функції юридичної служби 
(далі – претендент), вноситься керівни-
ком установи до управління правового 
забезпечення Мінкультури України після 
проходження претендентом стажування 
або після висування з кадрового резерву 
або за іншою процедурою, визначеною 
чинним законодавством для прийняття 
на посаду.

У поданні в довільній формі зазнача-
ються прізвище, ім’я та по батькові, дата 
народження претендента, громадянство, 
займана ним посада, посада, на яку пре-
тендент рекомендується, стаж роботи 
за фахом, рівень фахової та професійної 
підготовки, спроможність забезпечити 
доручену ділянку роботи, відомості про 
перебування в кадровому резерві, про-
ходження стажування чи про іншу про-
цедуру, визначену для прийняття на по-
саду, наявність (відсутність) судимості 
або перебування під слідством.

До подання додаються біографічна 
довідка, копії трудової книжки, доку-
ментів про вищу освіту, підвищення ква-
ліфікації, проходження перепідготовки, 
письмова згода претендента щодо об-
робки персональних даних тощо, за-
свідчені кадровою службою установи, 
що вносить подання.

Також за бажанням претендента до-
даються інші документи, які можуть бути 
враховані при прийнятті рішення щодо 
погодження (документи, що підтверджу-
ють вчене звання, нагородження тощо).

Управління правового забезпечення 
попередньо розглядає документи, що 
надійшли на погодження, і в разі необхід-
ності, не пізніше, ніж на третій календар-
ний день з моменту їх отримання, запро-
шує претендента на співбесіду.

Співбесіда проводиться з метою 
з’ясування рівня знань чинного законо-
давства України, зокрема, Загального 
положення про юридичну службу міні-
стерства, іншого органу виконавчої вла-
ди, державного підприємства, установи 

та організації, затвердженого постано-
вою Кабінету Міністрів України від 26 лис-
топада 2008 року № 1040, та нормативно-
правових актів з питань, що належать до 
компетенції відповідної установи.

Для перевірки професійного рівня і 
ділових якостей претендента на посаду, 
набуття ним практичного досвіду, може 
бути організоване його стажування в 
управлінні правового забезпечення.

Рішення щодо погодження (відмо-
ви у погодженні) претендента прийма-
ється управлінням правового забезпе-
чення, яке оформлюється висновком 
за формою, наведеною у додатку до 
цього Порядку, у трьох примірниках, 
один примірник якого протягом семи 
календарних днів з дня отримання по-
дання, зазначеного в пункті 2 цього По-
рядку, надсилається керівнику відповід-
ної установи.

У разі подання документів, що не від-
повідають вимогам, зазначеним у пункті 
3 цього Порядку, управління правового 
забезпечення у триденний строк повер-
тає їх без розгляду.

Виявлення невідповідності претен-
дента кваліфікаційним вимогам чи рів-
ню фахової підготовки є підставою для 
повернення матеріалів та відмови у по-
годженні призначення його на посаду.

Матеріали щодо погодження канди-
датури претендента на посаду керівника 
юридичної служби зберігаються в управ-
лінні правового забезпечення.

Управління правового забезпечення 
Міністерства культури України

Запобігання проявам корупції

Запитуйте–відповідаємо

ВСЕСВІТНЯ СПАДЩИНА
У жовтні-листопаді 2012 року ВМГО 

«АЙСЕК в Україні» вперше здійснює на-
ціональний культурно-освітній проект 
«Всесвітня спадщина» («World Heritage»). 

Метою проекту є заохочення молоді 
до підприємницької діяльності у сфері 
вивчення, збереження та примноження 
цінностей всесвітньої культурної та при-
родної спадщини ЮНЕСКО, посилення 
міжнародного діалогу, а також надання 
молоді різних країн нових можливостей 
для спільної участі у культурно-освітніх 
подіях та заходах.

Студенти з восьми міст України (Київ, 
Одеса, Харків, Донецьк, Івано-Франківськ, 
Львів, Чернівці та Тернопіль) разом з іно-
земними студентами-волонтерами про-
тягом шести тижнів працюватимуть 
та досліджуватимуть об’єкти всесвіт-
ньої спадщини своїх міст. Зокрема, бу-
дуть досліджені такі об’єкти: Резиденція 
православних митрополитів Буковини 
і Далмації в Чернівцях, Свято-Успенська 
Святогірська Лавра, Національний парк 
«Святі гори» та Ботанічний у Донецьку, 
кам’яниці вулиці Руської, Ставропігійське 
братство та комплекс Успенської церкви 
у Львові, церкви та костели Франківщини, 
історичний центр Одеси та інші.

Результати дослідження будуть пред-
ставлені на міжнародному молодіжно-
му форумі, що відбудеться 16 листопада 
в Києві. Вони міститимуть інформацію 
про наявні культурно-історичні об’єкти 
міста-учасника дослідження, які потре-
бують збереження та захисту, а також 
інформацію про те, яка робота ведеться 
з даними об’єктами. 

Проект «World Heritage» здійснюєть-
ся за підтримки Міністерства культури 
України, Головного управління у справах 
сім’ї, молоді та спорту Харківської облас-
ної державної адміністрації, Центру місь-
кої історії Центрально-Східної Європи у 
Львові, Інституту міста Львівської міської 
ради, управління культури, національ-
ностей та релігій Івано-Франківської об-
ласної державної адміністрації. 

До участі у проекті вже приєдна-
лись такі вищі навчальні заклади: Чер-
нівецький національний університет 
ім. Ю. Федьковича, Прикарпатський на-
ціональний університет ім. В. Стефаника, 
Івано-Франківський національний тех-
нічний університет нафти і газу, Інститут 
менеджменту та економіки «Галицька 
Академія», Івано-Франківський універ-
ситет права ім. Д. Галицького, Донецький 
державний університет управління, До-
нецький національний університет, 
Харківський національний університет 
будівництва та архітектури, Київський 
національний університет будівництва 
та архітектури, Львівська національна 
академія мистецтв, Національний уні-
верситет «Львівська політехніка», Тер-
нопільський національний педагогічний 
університет ім. В. Гнатюка, Одеський на-
ціональний університет ім. І. Мечнікова, 
Одеська державна академія будівництва 
та архітектури.

Медіа партнери: iport.info, rabota.ua, 
unistudy.org.ua, studnews.org.ua, gurt.org.
ua, pedrada.com.ua

Детальніше за новинами проекту мож-
на слідкувати на сайті або на офіційній 
сторінці вконтакті .

Наказами Міністерства культури України від 
23.10.2012 року № 1187 та № 1189 надано статус ака-
демічного наступним творчим колективам у галузі 
театрального мистецтва:

– Сумському обласному театру драми та 
музичної комедії імені М. С. Щепкіна,

– Хмельницькому обласному музично-
драматичному театру імені М. Старицького.

Міністерство культури України щиро вітає твор-
чі колективи і бажає подальших мистецьких звер-
шень на славу українського театрального мис-
тецтва.

23 жовтня 2012 року в Міністерстві культури України відбулось засідання Експертної комісії Міністерства куль
тури України з питань надання статусу академічного творчим колективам України.

Сумський обласний театр драми та 
музичної комедії імені М. С. Щепкіна

Хмельницький обласний музичнодраматичний 
театр імені М. Старицького
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ПРИНАГІДНО

ДІАЛОГИ З ЛІГЕТІ
Цьогорічний, вже XXIII «Київ Музик 

Фест», започаткований Національною 
спілкою композиторів України за ініці-
ативи видатного митця Івана Караби-
ця, безперечно, став однією з яскравих 
кульмінацій осіннього музичного жит-
тя Києва зокрема і України в цілому. Різ-
номанітні, своєрідні програми кожного 
концерту в різних залах – від найпре-
стижнішого Колонного залу імені Ми-
коли Лисенка Національної філармонії 
до Малого залу Національної музичної 
академії – ніби перегортали перед слу-
хачами невідомі музичні сторінки. Саме 
таким концертом прем’єр була і зустріч 
із фортепіанним дуетом артистично-
го подружжя Тетяни і Віктора Теличків. 
Слухачів захопила і оригінальна програ-
ма, і непересічна майстерність виконав-
ців, їхнє занурення у кожен звук розмаї-
тих за стилістикою творів.

Головні дійові особи концерту – викла-
дачі Ужгородського музичного учили-
ща, концертуючі піаністи. Віктор Теличко 
також є композитором, головою Закар-
патської організації Національної спілки 
композиторів України. У цій імпрезі він 
виступив не лише в ролі виконавця, а й 
ведучого, ознайомивши слухачів з історі-
єю та особливостями опусів, що звучали.

Справжнім дарунком для шанувальни-
ків музики було, приміром, відтворення 
невідомих фортепіанних п’єс знаного 
закарпатського композитора Дезиде-
рія Задора – «Імпровізація», «Фанфари», 
що виконувалися вперше. Піаністич-
на майстерність Тетяни Теличко одра-
зу полонила зал, перед слухачами роз-
горнулася своєрідна програма п’єс, їхня 
емоційна спрямованість, у якій сумна 
споглядальність першого твору «розби-
валася» несподіваними, непередбачува-
ними звуковими кульмінаціями компо-
зиції «Фанфари».

Центральними подіями концерту ста-
ли два цикли п’єс для фортепіанного 
дуету – «Монумент», «Автопортрет» і 
«Рух» знаного австрійського композито-
ра угорського походження Дьордя Ліге-
ті й три композиції з такими самими на-
звами під заголовком «Діалоги з Лігеті» 
словацького композитора, колишнього 
санкт-петербуржця Євгена Іршаї. Цикл 
Іршаї, власне, і наштовхнув піаністів на 
ідею усього концерту та дав йому назву.

Не менше зацікавлення викликав 
твір Євгена Іршаї для фортепіано соло 
«Inertіa of motion» у виконанні Тетяни 
Теличко.

На завершення концерту прозвучали 
твори Віктора Теличка для двох форте-
піано, сповнені яскравої імпровізацій-
ності – «Кубик Рубіка», «Чорні двері в білу 
кімнату» (світова прем’єра) і «Dendy’s 
Rag» (українська прем’єра).

Прямуючи після цього концерту на на-
ступну зустріч з музикою в залі Націо-
нальної філармонії, я відчувала радість, 
захоплення тим, що подарували мені 
яскраві майстри.

Галина КОНЬКОВА
Фото Юрія ШКОДИ

Терапія з лірою в руках
У рамках постійно діючого літе

ратурномузичного проекту «Мис
тецькі зустрічі в архівімузеї», який 
проводить Центральний державний 
архівмузей літератури і мистецтва 
України, виступила дослідниця та ви
конавиця українських народних пі
сень, лауреат міжнародних конкур
сів Наталя Сербіна. Свій сольний спів 
вона супроводжувала грою на коліс
ній лірі.

Наталю Сербіну важко порівнювати з 
іншими представниками української ав-
тентичної фольклорної сцени. Вона, ви-
пускниця кафедри фольклору Національ-
ної музичної академії, колишня учасниця 
ансамблів «Божичі», «Древо», а нині – ще 
й лідер власного гурту «Стріла», зважила-
ся на трудомістке й відповідальне соль-
не виконавство. У народному середови-
щі, традиції якого вивчають і дбайливо 
відтворюють українські фольклористи, 
сольний спів існує нарівні з гуртовим і 
є звичною нормою. Але спробуйте-но 
проспівати самому концерт на годину-
півтори, не маючи змоги «сховатися» за 
інших учасників ансамблю!

Думка взяти до рук ліру виникла по-іру виникла по-ру виникла по- виникла по-
части через це, але для оточення Наталі 
була досить несподіваною, оскільки ін-
струмент на наших теренах вважається 
суто чоловічим. Мандрівне життя укра-
їнських лірників, сповнене небезпек, не 
в’язалося у суспільній свідомості з обра-
зом жінки – берегині сім’ї. І нині співачці 
доводиться чути критику на свою адре-
су від колег-чоловіків, а також думки про 

історичну недостовірність того, що вона 
презентує.

Однак Наталі пощастило зустріти в 
одній зі своїх дослідницьких поїздок 
жінку, яка була поводирем незрячої 
матері-лірниці. Ця жінка ходила Рівнен-
щиною і Пінщиною (сусідній регіон Бі-
лорусі) та співала під брамами церков і 
монастирів. Донька, вже літня людина, 
й досі пам’ятає пісні матері. Саме від неї 
Наталя записала псальму про двох бра-
тів, яку показує у кожному концерті. До 
речі, під ліру Наталя співає лише тради-
ційний для цього інструмента духовний 
репертуар – канти, псальми, колядки. 
Реш ту ж пісень – історичні, ліричні піс-
ні та балади – вона виконує a cappella. 
Увесь музичний матеріал, який співачка 
використовує у концертах, вона зібрала 

особисто в численних фольклорних 
експедиціях.

Невеличкий камерний концерт в 
архіві-музеї був схожий на сеанс тера-
пії за допомогою музики. Монотонне 
гудіння бурдонних квінт ліри заворо-
жувало. Сильний, чистий, невимовно 
красивого тембру голос, що полонив з 
перших хвилин, розповідав про людські 
пристрасті, біль розлуки і втрати, про 
потребу любові та милосердя. Наче й 
не було століть, що пролягли між сучас-
ним виконавцем і слухачем та людьми, 
які колись співали ці пісні і, подібно до 
нас, асоціювали особисті долі з їхніми 
сюжетами.

За кілька днів після київського кон-
церту Наталя Сербіна вже мала ви-
ступати у Москві. Цікаво, що артис-
тичне життя співачки і дослідниці 
проходить здебільшого в Росії. Її запро-
шують колеги-фольклористи, духовен-
ство, арт-клуби етнічного спрямування. 
Велику цікавість до музики, яку вона ви-
конує, виявляють росіяни, котрі мають 
українське коріння.

Залишається сподіватися, що й ми так 
само часто, як росіяни, бачитимемо і слу-
хатимемо цю непересічну, талановиту спі-
вачку. А разом із нею – заглиблюватиме-
мося у нашу народно-музичну традицію.

Юлія ПАЛЬЦЕВИЧ
Фото Юрія ШКОДИ

Повний текст статті та інтерв’ю 
з Наталею Сербіною читайте в журналі 

«Музика»

Наталя Сербіна

Гротеск і містика «Фальстафа»
У гамбурзькій Штатсопері 

щойно відбулася прем’єра 
останньої опери Джузеппе 
Верді «Фальстаф». Поста
новник і сценограф – Марко 
Артуро Мареллі, диригент
постановник – Карло Монта
наро, художниця з костюмів 
– Дагмар НіфіндМареллі.

Виконавець заголовної 
партії Анджей Доббер уже ви-
конав цілу низку провідних 
баритонових партій в опе-
рах Верді, причому – саме в 
Гамбурзі. Серед його попе-
редніх робіт – «Аїда», «Симон 
Бокканегра», «Макбет», «Ріго-
летто», «Травіата» і, до речі, 
«Князь Ігор»! У нещодавньо-
му інтерв’ю він зізнався: «Вер-
ді – мій найулюбленіший опер-
ний композитор, а “Фальстаф” 
– його абсолютний шедевр. 
Проте жодної партії цього 
композитора я не готував із 
таким величезним задоволен-
ням!» Серед виконавців були й 
три російські співачки (в парті-
ях Нанетти, Мег і місіс Квіклі).

Катя Пєвек у партії Аліси 
звучанням свого голосу од-
разу дала зрозуміти, що в не-
щодавньому минулому вона 
виконувала різноманітні пар-
тії німецького репертуару (зо-
крема, ваґнерівську Фріку). Ця 
барва в звуковій тканині виста-
ви виглядала дуже привабливо.

Із самого початку відчува-
лося, що головним завданням 

постановника було зберегти 
традиційні малюнки ролей, 
вписавши їх до нового про-
стору. Ключовим сценографіч-
ним рішенням став нахилений 
ромб, піднятий над рівнем 
сцени. Часом він слугував да-
хом помешкання Фальстафа, 
часом – лісовою галявиною 
абощо. Адже машинерія доз-
воляє пересувати його зверху 
вниз безліч разів.

Дуже переконливо виведе-
но постановником чи не най-
головніший ліричний лейт-
мотив опери – кохання Енн і 
Фентона. Заворожена публі-
ка крізь сльози спостерігала, 
як зворушливо закохані ма-
хали одне одному руками на 
фоні місяця і темних вершин 
ялинок. Ця сцена повторю-
ється в опері не раз і слугує 

своєрідною «родзинкою», 
відтіняючи невпинний (але 
добродушний) гротеск шек-
спірівської комедії. Такий жи-
вописний і, сказати б, кіне-
матографічний хід – одна з 
простих, але вкрай доречних 
знахідок режисера.

Вразила остання сцена опе-
ри, в якій постановник блис-
куче використав можливість 
поєднати два компоненти – 
містику і гротеск. Звичайно, 
приводом для такого рішення 
слугували ідеї Шекспіра, про-
те втілені вони надзвичайно 
вдало. У Віндзорському парку 
перед нами ще раз з’являється 
сер Джон Фальстаф, як і го-
диться, переодягнений мис-
ливцем Герном і увінчаний гі-
гантськими рогами. Але що 
тут починається! Феї та силь-
фіди в білих гостроконечних 
ковпаках здалека оточують 
його, блимаючи примарними 
вогниками свічок. А їхня про-
водирка (це ж бо переодягне-
на Аліса!) в темряві обплутує 
Фальстафа довгими гірлянда-
ми крихітних зелених ліхтари-
ків, які тягнуться з усіх боків 
сцени. Це виглядало дуже не-
звично і неочікувано!

І ще два слова про атмос-
феру Гамбурзької опери. Тут 
регулярно виходить друком 
розкішний безкоштовний 
ілюстрований журнал, при-
свячений виключно подіям 

із життя театру. Серед назв 
опер, які фігурують у листо-
падових афішах, окрім «Фаль-
стафа», бачимо, зокрема, 
«Аріадну на Наксосі» Ріхарда 
Штрауса, «Летючого голланд-
ця» Ріхарда Ваґнера, «Мадам 
Баттерфляй» Джакомо Пуччі-
ні. Усі спектаклі йдуть лише 
з одним антрактом. Публіка 
в Гамбурзі винятково вихо-
вана. Навіть із моїм досвідом 
відвідувань численних теа-
трів Європи можу лише шано-
бливо зняти капелюха перед 
тими, хто щовечора заповнює 
залу Штатсопери.

Також тут влаштовують 
екскурсії театром. Біля входу 
можна побачити меморіальну 
дошку на честь Густава Мале-
ра, який впродовж восьми ро-
ків був музичним керівником 
цього театру.

Ось такий він – стародав-
ній, живописний і безмежно 
відданий музиці Гамбург, у 
якому на кожному кроці сусі-
дять театри, концертні зали, 
церкви з багатими традиція-
ми влаштування концертів і, 
наприклад, музеї Йоганнеса 
Брамса і Ґеорґа Філіпа Теле-
мана – від Штатсопери до них 
можна дістатися пішки за ліче-
ні хвилини…

Олександр МОСКАЛЕЦЬ 
Гамбург–Київ

Фото Йорга ЛАНДСБЕРГА

Фальстаф – Анджей Доббер

Віктор Теличко
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Репортаж
68 років минуло з дня визволення 

України від фашистських загарбників. 
28 жовтня в країні відбулися урочисті 
заходи з нагоди цієї незабутньої дати. А 
вже 6 листопада День визволення свят
куватиме столиця нашої держави Київ.

У день 68-ї річниці визволення країни 
від фашистських загарбників Президент 
України Віктор Янукович, прем’єр-міністр 
Микола Азаров і голова Верховної Ради 
Володимир Литвин поклали квіти до мо-
гили Невідомого солдата та до пам’ятника 
українському льотчикові, тричі Героє-
ві Радянського Союзу Івану Кожедубу в 
парку Вічної Слави. На честь захисників 
Вітчизни прогримів салют, пам’ять за-
гиблих присутні вшанували хвилиною 
мовчання.

Згідно з сучасними підрахунками, вій-
ськові дії під час Великої Вітчизняної вій-
ни відбувалися на території України 40 
місяців – із 22 червня 1941-го до кінця 
жовтня 1944 року. Загальні людські втра-
ти України склали близько дев’яти міль-
йонів людей. У 1941–1944 роках на укра-
їнській землі були зосереджені головні 

сили вермахту – від 57,1 до 76,7% загаль-
ної кількості дивізій. 607 із них були роз-
громлені саме на території нашої кра-
їни. В січні 1943-го – жовтні 1944 років 
тут радянські війська провели 15 насту-
пальних операцій, з них – 11 стратегіч-
них і чотири фронтових, найважливіши-
ми з яких були: Воронезько-Харківська 
(13 січня – 3 березня 1943 р.), Донбасів-
ська (13 серпня – 22 вересня 1943 р.), 
Чернігівсько-Полтавська (26 серпня – 30 
вересня 1943 р.), Корсунь-Шевченківська 
(24 грудня 1943 р. – 17 лютого 1944 р.), 
Львівсько-Сандомирська (13 липня – 29 
серпня 1944 р.). Апогею битва за Україну 
досягла в період з осені 1943-го до осені 
1944 років. У цей час на території респу-
бліки була зосереджена майже половина 
діючої Червоної армії. Завершила визво-
лення України Карпатська операція, що 
розпочалася 9 вересня 1944 року насту-
пом 1-ї Гвардійської армії. 27 жовтня 1944 
року був звільнений Ужгород, а 28 жовтня 
радянські війська вийшли за межі СРСР.

«Воєнне лихоліття, майже трирічне 
панування в Україні гітлерівського режи-
му стало страшною трагедією. На фрон-
тах, окупованій території та на чужині – у 
концтаборах і на каторжних роботах – за-
гинули мільйони співвітчизників. Світла 
пам’ять про них завжди житиме в наших 
серцях», – зазначив у своєму зверненні з 
нагоди Дня визволення України від фа-
шистських загарбників Президент  Віктор 
Янукович.

«У цей день ми вшановуємо та слави-
мо звитяжців, які позбавили Україну жа-
хів нацизму. Ми доземно вклоняємося 
всім, хто мужньо здолав випробування 
тієї війни, вистояв та відродив рідний 

край. Наш святий обов’язок – ніколи не 
забувати про цей подвиг», – підкреслив 
голова держави.

68-му річницю визволення України від 
фашистів у столиці відзначили військово-
патріотичними піснями та виставкою-
презентацією військової техніки часів Ве-
ликої Вітчизняної війни. Народні гуляння 
відбувалися на Хрещатику та на Майдані 
Незалежності. Участь у концертній про-
грамі, зокрема, взяли артисти Київського 
академічного муніципального оркестру, 
Народного хору, вокального ансамблю 
«Мальви», народного фольклорного ан-
самблю «Червона калина», а також ко-
лективів Міністерства оборони України, 
Головного управління внутрішніх військ 
МВС України та Державної прикордонної 
служби. Творчі дарунки ветеранам також 
підготували ансамбль народного танцю 
«Перлина» та колективи навчальних за-
кладів міста. Аналогічні урочистості про-
йшли усіма містами і населеними пункта-
ми країни.

Згадуючи події майже сімдесятиріч-
ної давнини, неможливо оминути й іс-
торію героїчного визволення Києва. За 
задумом командування 1-го Українсько-
го фронту, задля досягнення цієї мети 
передбачалося завдати два удари. Го-
ловний – з Букринського плацдарму (80 
км на південь від Києва), допоміжний – з 
плацдармів на північ від сучасної столи-
ці. У жовтні ударна група, зосереджена 
на Букринському плацдармі, двічі насту-
пала. Проте ворожа оборона була надто 
міцною. Тому головні зусилля вирішили 
перенести з Букринського на Лютізький 
плацдарм і вже звідти спрямувати голов-
ний удар на південь.

Темними ночами, коли Дніпро вкри-
вав густий туман, наші танки та арти-
лерія почали переправлятися на лівий 
берег. Пройшовши близько двохсот кі-
лометрів на північ, знову форсували річ-
ку, зайнявши Лютізький плацдарм. Зроб-
лено це було так майстерно, що ворог не 

помітив змін. (Фашисти були впевнені, що 
радянські танки залишаються на місці, 
адже сприйняли за справжні бутафор-
ські фанерні танки і гармати, зроблені з 
колод. До того ж, окремі наші з’єднання, 
що залишилися біля Великого Букрина, 
навмисно демонстрували спроби прор-
вати оборону саме там).

Уранці 3 листопада артилерія, зосе-
реджена поблизу Лютіжа, відкрила ша-
лений вогонь. Несподівано для ворога, 
завдаючи удару в обхід Києва з заходу, в 
наступ пішли армії генералів І. Черняхов-
ського і К. Москаленка.

Піхотинцям допомагали льотчики по-
вітряної армії генерала С. Красовського. 
Зав’язалися запеклі бої. Напружена бо-
ротьба тривала і на Букринському плац-
дармі, де 40-а армія генерала Ф. Жмачен--а армія генерала Ф. Жмачен-а армія генерала Ф. Жмачен-
ка і 27-а армія генерала С. Трофименка 
перейшли у наступ двома днями раніше, 
аби відтягти на себе великі сили против-
ника.

Ввечері 4 листопада до бою приста-
ла гвардійська танкова армія генерала 
П. Рибалка. Танкісти продовжували на-
ступ і вночі. Танки рухалися із засвічени-
ми фарами, з виючими сиренами, нищили 
і розганяли фашистів вогнем кулеметів.

До вечора війська 38-ї армії були на 
околицях Києва. Зав’язалися вуличні бої. 
Опівночі радянські частини прорвалися у 
центр міста. За столицю України воювали 
і бійці 1-ї Чехословацької окремої брига-
ди під командуванням Людвіга Свободи. 
Разом із нашими танкістами вони вибили 
гітлерівців із вокзалу.

До 4 годин ранку 6 листопада Київ 
було визволено.

За час окупації міста, яка тривала біль-
ше двох років, німецько-фашистські за-
гарбники замучили, розстріляли і отруїли 
у «душогубках» понад 195 тисяч городян. 
Тільки під час розстрілів у Бабиному Яру 
загинуло більше 100 тисяч киян, військово-
полонених. У Дарницькому концтаборі 
знайшли смерть 68 тисяч чоловік. Були і 
інші табори знищення… Окрім того, по-
над сто тисяч хлопців, дівчат, молодих жі-
нок були відправлені «остарбайтерами» 

до третього рейху… Гітлерівці зруйнува-
ли, пограбували і саму красуню-столицю 
України. Місто лежало у руїнах. У 1943 році 
у Києві залишалося 180 тисяч мешканців 
– тоді як до початку війни його населення 
складало близько 950 тисяч.

Роки війни – страшна трагедія україн-
ського народу, яка дається взнаки і сьо-
годні. Тим незабутнішим є подвиг народу-
визволителя. Допоки існуватиме сама 
Україна, він залишиться у серцях і душїах. 
Слава героям! І вічна пам’ять – полеглим 
за життя дітей і нащадків. За наше життя.

Марія КОТЕНКО

Пам’ять серця
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Актуальне інтерв’ю

Євген Курман: «Об’єднати колектив 
може тільки спільна робота!»

130річчя від знакового для України 
дня – першої вистави трупи «корифеїв», 
з якої розпочалася історія вітчизняного 
театру нової доби, – цілком може стати 
своєрідною точкою відліку і для новіт
нього етапу в житті Кіровоградського 
обласного музичнодраматичного теа
тру ім. М. Л. Кропивницького. 21 жовтня 
він зустрів ювілей з новим директором, 
новим головним режисером та на порозі 
повністю перебудованого приміщення, а 
 27-го – якраз в історичну дату – була пока-
зана «Наталка Полтавка», що нею дебюту-
вала на цьому ж місці трупа Кропивниць-
кого в 1882-му. Головний режисер театру 
Євген Курман зазначає:

– Якщо в Києві не побудовано жодного 
нового театру після революції, а в Украї-
ні в цілому вони хоч і будувалися, але в 
новітні часи цього теж ніхто не робив, то 
тут ми маємо безпрецедентну ситуацію: 
зведений повністю новий театр. Ремонт і 
реконструкція відбувалися дуже довго, у 
кілька черг, але власне будівництво триває 
з 2009 року. Усю глядацьку частину і сце-
ну знесли повністю, побудували все нове, 
лишивши тільки арку, поставили нове світ-
лове і штанкетне обладнання, новий звук, 
обладнали новий глядацький зал, нове 
фойє, нові кулуари… І хоча збільшили бу-
дівлю за рахунок прибудови, та зберегли 
стиль фасаду і повністю відновили істо-
ричний вигляд зали. Хіба що меншою ста-
ла кількість крісел – поставили сучасні, а 
вони ширші. Зараз буде близько 400 місць 
– невеликий, гарний театр, цілком зруч-
ний для такого міста з таким населенням. 
Зробити це могла тільки людина, яка має 
амбіцію, глибоке розуміння перспективи 
та доступ до ресурсу – губернатор цього 
краю Сергій Ларін. Безумовно, це людина 
унікальна. І обласне управління культу-
ри я теж не можу оминути, тому що вони 
також готові вирішувати наші проблеми, 
їхня позиція – це допомога, готовність до 
співпраці. Ми з директором Володимиром 
Єфимовим у своїй програмі декларували, 
що театр не має бути осторонь, а мусить у 
перспективі стати творчим клубом, інте-
грованим у творче життя міста і краю. І в 
цьому ми знаходимо порозуміння.

– «Колиска українського театру», 
«корифеї»… Для Вас як новопризначе
ного головного режисера Кіровоград
ського театру імені Кропивницького 
це – сива давнина, чи щось актуальне 
й до сьогодні?

– Вивчаючи шляхи корифеїв, їхні мето-
дики, я чітко розумію, що вони відкрили 
унікальну музично-драматичну природу 
українського театру, і саме з цим ми увій-
шли до світового театрального мистецтва 
й посіли там власне місце. Але дуже важ-
ливо, що корифеї зробили це у спосіб «до-
слідний», практичний, в умовах постій-
ного спілкування зі своєю публікою. Їхня 
драматургія була актуальною на той час, 
їхні режисерські ідеї – новаторськими, по-
шуки – живими, з урахуванням реальної 
життєвої ситуації. І саме це мене научає в 
моїй діяльності в Кіровограді: треба як-
найширше залучати сучасну драматур-
гію, ставлячись до неї серйозно, критично, 
аналізуючи, розбираючи… Бо саме вона 
відповідає на запити сучасної публіки. І 
погляд режисерський мусить бути також 
живим, скерованим на складний, але без-
посередній процес розмови з глядачем. А 
глядач – це довколишній світ. Щороку ми 
плануємо ставити одну-дві п’єси корифеїв, 

але знов-таки, розглядаючи їх з точки зору 
правдивого, сучасного режисерського 
осмислення, шукаючи там ідей, які відгу-
куються сьогодні, та акцентуючи на них. Я 
хочу також прищепити в Кіровограді і таку 
«гілочку» театрального процесу, як читан-
ня нових п’єс. Обов’язково будемо ство-
рювати такі бліц-постановки і проводити 
конференції на нашій майбутній малій сце-
ні. А чому б не апробувати на хуторі На-
дія літні семінари з сучасної драматургії?!

– Як зустрів Вас театр?
– Насторожено. І правильно зробив: 

приходить нова людина – як вона буде 
поводитися, що з собою принесе? Але я 
принципово не збираюся махати шаблю-
кою. Я усім сказав: «Я не везу з собою ак-
торів. Я запрошуватиму сюди режисерів, 
художників, композиторів… Та насам-
перед я прийшов працювати з ВАМИ, і в 
процесі нашої спільної праці ми побачи-
мо, у чому наша слабкість, у чому наша 
сила, де в нас проблеми, і вирішувати все 

це ми будемо разом». Звісно, все одно 
хтось чимсь буде незадоволений, але за-
раз головне – усіх забезпечити роботою. 
А це дуже непросто. Я знаю зі свого по-
переднього досвіду, що в театрах завжди 
були три захищені бюджетні позиції: ко-
мунальні платежі, зарплатня і, частково, 
постановочні. А в цьому театрі роками не 
закладалося до бюджету жодної копійки 
на постановки. І коли ми з директором 
вирішили терміново запустити кілька ви-
став, то побачили, що на це просто немає 
ресурсу. Одну виставу – за власні, заро-
блені кошти – ми зараз усе ж випустимо, 
і це буде «Вісім люблячих жінок» у поста-
новці Миколи Горохова. Шістнадцять ак-
трис отримують ролі – це ж прекрасно!

– Розкажіть, будь ласка, про свою 
першу постановку, якою відкривав
ся традиційний фестиваль мистецтв 
«Вересневі самоцвіти».

– Це п’єса «Богатирі Півдня», складена 
зі спогадів і листування корифеїв, газет-
них матеріалів, відгуків Чехова, Суворі-
на, Буніна… Вона охоплює два періоди: 
утворення трупи – та гастролі в Санкт-
Петербурзі. Автор п’єси – Сергій Про-
скурня, якому дуже допомогли праців-
ники місцевого краєзнавчого музею та 

обласної універсальної наукової бібліо-
теки імені Чижевського. Моє знайом-
ство з трупою театру відбувається і в 
переглядах, і в репетиціях, і в тренажах. 
«Богатирів Півдня» ми створювали саме 
в ігровий спосіб, методом акторського 
тренажу, щоб не вийшов просто ста-
тичний «переказ» у дикторській манері. 
Мені потім місцеві казали, що ми зроби-
ли дивну для всіх річ – показали корифе-
їв молодими. А їх, навпаки, звикли бачи-
ти дідами – у папахах, з вусами…

– У якому стані перебуває трупа те
атру?

– Більшість акторів – середнього та 
старшого віку, молоді мало. Багато хто 
не має фахової освіти. Потенціал, без-
умовно, є, але бракує техніки, вишколу. 
Вже спілкувалися з деканом мистецько-
го факультету педагогічного університету 
імені В. Винниченка Анатолієм Бабенком 
і дійшли висновку, що відкриємо спеціа-
лізацію «викладач музики, керівник теа-
трального гуртка, актор театру і кіно».

– А постановочні плани нового голов
ного режисера вже можна оголосити?

– Можна! Я переконаний, що головний 
режисер має ставити титульні вистави, а 
не просто заповнювати репертуар. І пер-
шою програмною виставою буде казка на 
Новий рік – «Золотий ключик». Ідея дуже 
проста: вони всі шукають СВІЙ ТЕАТР – от 
про це ми і спробуємо трохи «пошамани-
ти». Наступною моєю постановкою буде 
«Сорочинський ярмарок» за М. Гоголем. 
Цей матеріал – і літературний, і музичний 
– я вже ставив, але повторення не буде, 
бо тут зовсім інші виконавці, інші худож-
ник та балетмейстер. Тим більше, що ми-
нув час, я багато що переосмислив, зро-
бив висновки. Програмність цієї роботи 
– у тому, що в ній будуть задіяні всі акто-
ри, весь творчий склад театру працюва-
тиме на цю виставу. Об’єднати колектив 
може тільки спільна робота!

– Цього року фестиваль «Вересне
ві самоцвіти» проходив ще у старо
му форматі. Як він розвиватиметься 
надалі?

– Цей фестиваль дуже необхідний – 
для цього краю, для України. Тож плани 
такі: відкривати фестиваль біля облдерж-
адміністрації на площі Кірова театральним 
дійством та парадом Дворцовою вулицею 
учасників і колективів-супутників. Щоб це 
справді була подія для всього міста, яку 
можна було б широко висвітлити у ЗМІ. 
Ввечері – вистави на нашій великій сцені, 
вдень – камерна програма, для якої ми 
проситимемо наших побратимів з театру 
ляльок надати їхню сцену. Також я дуже 
хотів би, щоб тут зустрічалися театральні 
школи, приїздили на семінари та майстер-
класи, акторські курси – з Києва, Харко-
ва, Львова, Дніпропетровська, Луганська, 
Тернополя, Рівного… А закривати фести-
валь – великим святом на хуторі Надія. 
Тим більше, що в нього є дуже важлива 
складова – аматорське мистецтво. Такий 
насичений, потужний фестиваль на п’ять 
днів залишить по собі зовсім інші вражен-
ня. І одразу після Нового року – буквально 
з 2 січня – ми почнемо працювати на на-
ступний фестиваль, котрий традиційно 
відбудеться у вересні, до дня народження 
Карпенка-Карого.

Ельвіра ЗАГУРСЬКА, Анна ЛИПКІВСЬКА, 
Анастасія НАТЯЖНА спеціально для 

«Культури і життя»

«…І погляд режисер-
ський мусить бути також 
живим, скерованим на 
складний, але безпосе-

редній процес розмови з 
глядачем. А глядач – 
це довколишній світ»

НОВИНИ

ФЕСТИВАЛЬ 
СУЧАСНИХ П’ЄС

Із 3 до 11 листопада у Києві проходити-
ме Третій міжнародний драматургічний 
фестиваль «Тиждень актуальної п’єси». 
Його метою є заохочення молодих дра-
матургів до написання п’єс на сучасну 
злободенну тематику, а також створення 
театрального простору для тісної спів-
праці між режисерами, акторами, дра-
матургами, художниками та критика-
ми. Цьогоріч на адресу фесту з різних 
куточків України надійшло близько 90 
драматургічних творів, серед яких було 
обрано 20 – для традиційних публічних 
читок. Журі відмітило неабиякий ріст 
якості текстів за три роки. Окрім сучас-
них українських п’єс, будуть прочитані 
роботи німецьких, австрійських, британ-
ських, російських та грузинських авто-
рів. Проходитиме «Тиждень актуальної 
п’єси» на камерних сценах Молодого та 
Театру імені І. Франка, а також у примі-
щенні Ґете-Інституту, Галереї Лавра і Му-
зею історії Києва.

Саме з цього року форум стає ще й 
освітнім, оскільки проходитиме в режи-
мі фестивалю-школи: кожного дня у ран-
ковий та денний час провідні зарубіжні 
та українські спеціалісти проводитимуть 
безкоштовні спеціальні майстер-класи, 
творчі зустрічі та лекції для режисерів, 
драматургів, сценографів та критиків. 

Учасники матимуть змогу поспілкувати-
ся з відомим російським драматургом, 
сценаристом, режисером, художнім ке-
рівником московського Театр.DOC Ми-
хайлом Угаровим, провідними росій-
ськими драматургами Оленою Греміною 
та Михайлом Дурнєнковим, знаменитим 
російським актором театру і кіно, за-
служеним артистом РФ Валерієм Рижа-
ковим, знаним російським режисером, 
художником, арт-директором Москов-
ського вуличного фестивалю відеоарту 
«ПУСТО» Ксенією Перетрухіною, неорди-
нарним російським журналістом, проза-
їком і драматургом Сашою Денисовою, 
ведучим російським театральним кри-
тиком, лауреатом театральних премій 
«Дебют» і «Чайка» Оленою Ковальською 
тощо. 6 та 7 листопада відбудеться дра-
матургічний семінар лондонського теа-
тру «Роял Корт».

Організатором фесту є мистецький 
центр «Текст», який по завершенні чи-
ток сприятиме постановці найрезонанс-
ніших текстів. Також п’єси будуть опу-
бліковані на порталі ТЕАТРЕ в рубриці 
УкрДрама і кожен бажаючий зможе їх 
переглянути. Цьогорічними партнерами 
форуму є Молодий театр, Центр сучас-
ного мистецтва «Дах», Ґете-Інститут, Бри-
танська Рада, театр «Відкритий погляд» 
та телеканал СТБ. Фестиваль традиційно 
проходитиме за підтримки фонду Рената 
Ахметова «Розвиток України».

«Тиждень актуальної п’єси» відкриєть-
ся виставою Андрія Мая «КомА» у Моло-
дому театрі, а музично-ексцентричною 
«крапкою» стане виступ гурту «Кука та 
Банда» у Галереї Лавра. За афішею слід-
куйте на Порталі Культура.

Вікторія ІЛЬКІВ
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Сільські клуби – осередки культури
У Херсоні на базі облас

ного Центру народної твор
чості відбулася Рада дирек
торів районних Будинків 
культури.

Участь у заході взяли очіль-
ники районних клубних уста-
нов Великоолександрівського 
(Сердюк Л. М.), Верхньорога-
чицького (Анцибор  О.  М.), 
Скадовського (Волошин А. І.), 
Чаплинського (Шаповален-
ко О. В.) районів та м. Нова 
Каховка (Лазарєв А. В.), мето-
дисти Херсонського обласно-
го Центру народної творчості. 
На зібранні обговорювались 
нагальні проблеми державно-
го управління у галузі культу-
ри, розвитку культури на селі, 
залучення широких верств 
населення до участі в роботі 
аматорських колективів, по-
шуку нових підходів в органі-
зації дозвілля дітей та молоді. 
Така робота потребує значної 
державної підтримки, зокре-
ма, належного фінансування. 
Адже значна частина клубних 
закладів, особливо в сільській 
місцевості, не мають змоги по-
ліпшити матеріальну базу, за-
купити музичні інструменти, 
костюми, аудіо та відеотехніку.

Творче спілкування ке-
рівників культурно-освітніх 

закладів продовжилось у рам-
ках проведення обласної кон-
ференції працівників галузі 
культури і мистецтв, що від-
булася на базі Тавричанського 
сільського Будинку культури 
Каховського району та про-
ходила за підтримки Держав-
ного підприємства «Дослідне 
господарство «Асканійське». 
На конференції, участь у якій 
також взяли керівники об-
ласті та відділів культури і ту-
ризму райдержадміністрацій, 
районних централізованих 

бібліотечних систем, дирек-
тори бібліотечних філій і музе-
їв, зокрема, обговорювалися 
питання стану матеріально-
технічної бази клубних закла-
дів, бібліотек та музеїв, опла-
ти праці, соціального захисту 
працівників культури та про-
блем державного управління 
галуззю.

Після пленарної частини 
відбулися секційні засідан-
ня, для учасників конферен-
ції було організовано огля-
дову екскурсію на комплекс 

«Дослідного господарства 
«Асканійське».

Подібні акції сприяють поши-
ренню кращого досвіду робо-
ти закладів культури на місцях, 
активізації роботи працівників 
культури, розробці програм 
розвитку галузі та консоліда-
ції громадянського суспільства.

Надія ДАВИДОВА, 
завідувачка сектором 

координації у сфері народної 
творчості Українського центру 

культурних досліджень 

Корифеї українського мистецтва у Галичі
26 жовтня у картинній 

галереї Національного за
повідника «Давній Галич» 
відкрито виставку «Кори
феї українського мистец
тва». Експозицію створено 
завдяки співпраці з Музе
єм мистецтв Прикарпаття 
(м. ІваноФранківськ) та Ди
рекцією художніх виставок 
України (м. Київ).

На відкритті заступник ге-
нерального директора НЗ 
«Давній Галич» Семен Побуць-
кий зазначив:

– Якщо досі у картинній 
галереї переважно експону-
валися роботи митців При-
карпаття, дана виставка є 
згуртуванням майстрів пен-
зля всеукраїнського масштабу.

За його словами, з огляду 
на бажання ознайомити гали-
чан із творами відомих укра-
їнських художників, які збері-
гаються у Києві, в найближчий 
час буде направлено листа до 
Дирекції художніх виставок 
України з проханням включи-
ти Національний заповідник 
«Давній Галич» до переліку тих 
виставкових площ, де в 2013 
році можуть відбуватися такі 
покази.

Співорганізатор виставки, 
директор Музею мистецтв 
Прикарпаття Михайло Дей-
нега розповів про попередні 
спільні проекти двох закладів 
– музею та заповідника, зокре-
ма, про відкриття виставки до 
85-ліття відомого художника, 

уродженця Крилоса професо-
ра Михайла Фіголя. 

– Виставка «Корифеї укра-
їнського мистецтва» цікава 
тим, що фактично є втіленою 
історією українського живо-
пису. Завдяки цим полотнам 
можемо простежити заро-
дження і продовження мисте-
цтва художників України. Мо-
лоде покоління тут бачить, як 
усе змінювалося з бігом часу 
– кольори, техніка, оформлен-
ня, – наголосив директор про-
відного мистецького закладу 
Прикарпаття.

Донька учня художника 
Михайла Фіголя Марія Па-
холок підкреслила унікаль-
ність виставкових творів. У 
своєму виступі вона також 

торкнулася проблеми ство-
рення мистецького ліцею або 
коледжу в місті і закликала на-
звати іменем відомого худож-
ника Михайла Фіголя одну з 
вулиць у Галичі.

Підсумувала враження нау-
ковий секретар НЗ «Давній Га-
лич» Наталія Качковська. На її 
думку, відкрита виставка є од-
нією з найкращих, які експону-
валися у заповіднику.

У картинній галереї пред-
ставлені твори корифе-
їв українського мистецтва. 
Зокрема, Миколи Глущенка, 
Олександра Лопухова, Васи-
ля Непийпива, Сергія Шиш-
ка, Тетяни Яблонської тощо. 
Разом – 48 полотен, які на-
лежать пензлю 33 відомих 

художників. Із них – 17 на-
родних художників України 
і колишнього СРСР; 14 заслу-
жених художників України та 
заслужених діячів; 10 лауре-
атів Шевченківської премії; 
шість академіків. Більшість 
уже відійшли у вічність.

Автори належать до ки-
ївської та закарпатської ху-
дожніх шкіл. За сюжетом до-
мінують пейзажі (карпатські, 
київські, кримські, одеські) та 
натюрморти, проте є й кілька 
тематичних робіт. За часовою 
хронологією, експоновані ше-
деври датуються 70–80 рока-
ми ХХ століття. 

Андрій ЧЕМЕРИНСЬКИЙ,
член НСКУ, магістр історії

Учасники Ради директорів районних Будинків культури

У залах картиної галереї

НОВИНИ

КІНО – СПРАВА 
 РУК МОЛОДИХ

На Дніпропетровщині в рамках 
святкування 80-річчя області з 20 по 
22 жовтня 2012 року тривав IV відкри-
тий Всеукраїнський дитячий фести-

валь екранних мистецтв «Молоде кіно 
України». У заході взяли участь 23 дитячі 
творчі студії з України, Росії та Естонії. 
«Світ навколо нас» – така тема цього-
річного кінофоруму.

Організаторами свята є обласна дер-
жавна адміністрація та Дніпропетров-
ський обласний дитячо-юнацький кіно-
центр «Веснянка», що вже багато років 
виступає осередком міцних традицій 
молодіжного кіномистецтва.

«Дитячий фестиваль екранних мис-
тецтв “Молоде кіно України” – один із 
найпрестижніших у країні заходів, що 
долучає дітей до світу прекрасного, до-
помагає їм відшукати джерело творчо-
го натхнення, а також навчає фантазува-
ти, образно мислити та творити добро й 
красу», – коментує заступник голови обл-
держадміністрації Надія Подоплєлова.

Головне завдання цьогорічного фес-
тивалю – це підтримка комплексного 
естетичного розвитку дітей засобами 
мистецтв, літератури та аудіовізуаль-
ної культури. Фестиваль формує екран-
ну культуру молоді як авторської, так і 
глядацької.

На фестивалі були представлені 23 ро-
боти – кіно-, теле-, відео- дитячих твор-
чих колективів із Дніпропетровщини та 
всієї України (Дніпропетровськ, Павло-
град, Верхньодніпровський, Синельни-
ківський та Новомосковський райони 

Дніпропетровської області, Київ, Харків, 
Красноград Харківської області, Кіро-
воград, Севастополь, Херсон, Сімферо-
поль, Євпаторія, Кременчук, Добропілля 
Донецької області); Російської Федерації 
(Москва, Старий Оскол, Ярославль, Тих-
він, Йошкар-Ола Республіки Марій Ел, 
Іваново); Естонії (Нарва). 

Гран-прі кінофоруму отримав фільм 
«Лицар України» кіностудії «Аматор» 
(с. Славгород Синельниківського райо-
ну Дніпропетровської обл., керівник – 
Сергій Суліма).

У рамках акції відбувся перегляд та 
обговорення фільмів-учасників, спіл-
кування та майстер-класи молодіжно-
го аматорського кіно. Усі бажаючі мали 
змогу переглянути роботи учасників 
фестивалю у кінозалі готелю «Рассвет». 
Для учасників форуму були організова-
ні екскурсії визначними місцями Дні-
пропетровщини. Зокрема, вони відві-
дали націо нальний історичний музей ім. 
Д. І. Яворницького та Центр народного 
мистецтва «Петриківка».
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Ажіотаж – від «Українських прем’єр»
42й Київський міжна

родний фестиваль «Моло
дість» завершився! У роз
пал осені він подарував 
глядачам вісім днів вес
ни, спов нених радістю від 
нового: появи до того не
знайомих широкому зага
лу імен молодих кінемато
графістів, оприлюднення 
свіжих ідей щодо розвитку 
світової та національної кі
ноіндустрії.

У цьогорічній програмі 
фестивалю було майже 280 
фільмів із більш ніж 50 кра-
їн світу. А ще – покази німого 
кіно у супроводі живої музики, 
презентації, ретроспективи 
(особливий інтерес виклика-
ли фільми за участю Богда-
на Ступки). Чимало відбуло-
ся і позаконкурсних показів. 
Фільми Лео Каракса, Крісто-
фа Оноре, Кім Кі-Дука, Фол-
кера Шльондорфа, Агнешки 
Холланд, Томаса Вінтернбер-
га, Мілаша Формана тощо за 
традицією збирали чималу ау-
диторію.

ЛЕО КАРАКС ТА ІНШІ 
«ЗІРКИ»

Захід відвідали більше 200 
світових професіоналів кіно: 
актори, режисери, продюсе-
ри. А зокрема, відомий росій-
ський режисер Кирило Раз-
логов і легендарний француз 
Лео Каракс! Останній особисто 
представив українській публіці 
свою нову роботу «Священні 
мотори» з Дені Лаваном, Кайлі 
Міноуґ та Євою Мендес у голов-
них ролях і дав майстер-клас.

Російську програму прикра-
сили фільми Дуні Смірнової, 
Бориса Хлєбнікова, Михайла 
Сегала. Скандинавську пред-
ставили одні з найактуальні-
ших режисерів сьогодення 
Мартін Лунд та Аку Лоухімієс.

Багатьом запам’яталися 
майстер-класи зі справжніми 
гуру кіно – росіянином Бори-
сом Хлєбніковим, аніматором 
Теодором Ушевим з Канади. 
Чималий інтерес викликала 
зустріч з авторкою резонанс-
ної стрічки «Істальгія», нашою 
співвітчизницею, режисеркою 
Дарією Онищенко.

Поціновувачі короткоме-
тражного кіно не пропусти-
ли найкращі відібрані дебюти 
та Довгі ночі швейцарського, 
французького та німецького 
коротких метрів.

Нарешті, під час роботи між-
народного ринку ко-продук-
ції представникам міжна-
родної кіноіндустрії було 
презентовано повнометраж-
ні художні проекти режисерів-
початківців у довгому метрі.

З ЧОГО ВИРОСТЕ 
НАШЕ НОВЕ КІНО

Про атмосферу, яка па-
нує на «Молодості», знає той, 
хто… хоча б раз побував на 
цьому легендарному фести-
валі! Кіно підкорює усі віко-
ві категорії, від наймолодших 

до сивочолих. А цьогоріч на 
МКФ навіть працював дитя-
чий куточок.

Утім, краще докладніше по-
говоримо про творчий кон-
курс. Два останні роки на фес-
тивалі їх проходить відразу 
два – міжнародний та націо-
нальний (короткометражні 
фільми 2011–2012 років).

Глядачам національного 
конкурсу цього року показа-
ли як нові яскраві дебюти, так 
і вже визнані у світі роботи. І 
саме переможців «національ-
ного» під час офіційної цере-
монії закриття фестивалю на-
городили першими. Диплом 
дістався стрічці Дениса Спо-
літака «Між 20 і опівночі», що 
дуже помітно відрізнялася від 
більшості конкурсних робіт, 

знятих в естетиці «руху укра-
їнських злих». Відзнаку було 
присуджено «за чистоту і на-
ївність сприйняття, щирість 
сентиментального висловлен-
ня та винахідливість худож-
ніх форм». Дотепний лаконізм 
«у діагностуванні сталої люд-
ської природи» журі оцінило 
в картині «Гамбург» Володи-
мира Тихого. Стрічка знята в 
рамках альманаху «Україна, 
ґудбай!», презентація якого 
в позаконкурсній програмі 
«Українські прем’єри» викли-
кала ажіотаж. До речі, в акти-
ві цієї кінозбірки – нагороди 
та участь у двох десятках кі-
нофестивалів по всьому сві-
ту із МКФ у Локарно включно 
(«Срібний Леопард майбут-
нього» для «Ядерних відходів» 
Мирослава Слабошпицького).

Показом створеного за під-
тримки Держкіно України аль-
манаху із шести короткоме-
тражок про причини еміграції 
вітчизняні продюсерські сту-
дії прагли довести, що укра-
їнський кінематограф стає на 
ноги. І це їм вдалося – глядаць-

ка зала виявилася переповне-
ною. «Тут принаймні є про що 
сперечатися. Оригінальні речі 
із відображенням нашої дій-
сності стилістично дуже різно-
планові, – зауважив кінокритик 
Олександр Гусєв. – Схожі теми 
підняті у різних жанрах – від 
комедії до філософської притчі. 
Поряд із жорсткими реалістич-
ними речами – безневинний 
беззубий гумор».

Головний приз Національ-
ного конкурсу отримав «День 
Незалежності» режисера Анто-
ніни Ноябрьової – історія про 
проведення святкового дня 
молодим поколінням, а шир-
ше – про його мрії та прагнен-
ня. «Дякую журі, в якого гарний 

смак, а також Борису Хлєбніко-
ву за кіно, яке на мене вплину-
ло, – сказала Антоніна, отриму-
ючи нагороду. – Фільм робився 
взагалі без кош тів, отож не має 
значення, скільки в тебе гро-
шей, якщо хочеш знімати».

«Для кіноіндустрії важливо 
подолати критичну лінію, зі-
бравши необхідну для цього 
кількість професіоналів, – вва-
жає голова журі Національно-
го конкурсу Влад Ряшин. – На 
мій погляд, зараз Україна пе-
ребуває поруч із цією межею. 
Ситуація краща, ніж 2006 року, 
але гірша за бажану, тому важ-
ливо, що завдяки фестивалю 
українські телеканали, великі 
продакшн-компанії та держа-
ва можуть звернути увагу на 
молодих, які заявляють про 
себе, і в результаті допомо-
жуть зробити національний 
продукт більш якісним».

ЗОЛОТИЙ ОЛЕНЬ 
ПРОМОВЛЯЄ «L»

Гран-прі цьогорічної «Мо-
лодості» отримав фільм «L» Ба-
біса Макрідіса (Греція). Голова 
Державного агентства України 
з питань кіно Катерина Копи-
лова вручила статуетку «Зо-
лотий скіфський олень» про-
дюсеру стрічки Аманді Лівану.

Робота чоловіка, який 
живе в автомобілі, – знахо-
дити і приносити найкращий 
мед для 50-річного нарколеп-
тика. Але приходить новий 
водій, і життя хворого змі-
нюється не в кращий бік… 
«Фільм відкрив браму до фі-
лософії молодості. Людина, 

яка його зняла, започаткува-
ла новий, оригінальний шлях 
у кінематографі», – зазначив 
голова міжнародного журі, 
угорський режисер Золтан 
Камонді.

Отже, як і завжди, цього-
річна «Молодість» стала пер-
шовідкривачем ще й світової 
режисерської «зірки». Наскіль-
ки яскраво вона сяятиме і як 
складеться творча доля го-
ловної нагороди київського 
фестивалю? Дізнаємося вже за 
рік. Тож – до зустрічі на «Мо-
лодості»!

Сторінку підготувала 
Світлана СОКОЛОВА

Фото Юрія ШКОДИПризи – кращим дебютантам 

Антоніна Ноябрьова: мить визнання

Бабіс Макрідіс

ПРИНАГІДНО
Гран-прі 42-го Київського міжнародного кінофестива-

лю «Молодість» одержав фільм «L» (режисер Бабіс Макрі-
діс, Греція); 

переможець повнометражного міжнародного конкурсу 
– фільм «Жени бабло!» (режисер Адам Леон, США);

найкращий фільм національного конкурсу – «День Неза-
лежності» (режисер Антоніна Ноябрьова, Україна).

найкращий фільм короткометражного міжнародного кон-
курсу «О Віллі…» (режисери Емма Де Сверф і Марк Джеймс 
Роле, Бельгія-Франція-Нідерланди); 

перше місце у студентському міжнародному конкурсі по-
ділили стрічки «Повернення» (режисер Шай Леві, Ізраїль) та 
«Дорога на…» (режисер Таісія Іґумєнцева, Росія).

НОВИНИ

ЗУСТРІЧІ ТА СПОГАДИ
Після літньої перерви завирувало 

життя у столичному Будинку кіно На-
ціональної спілки кінематографістів 
України. Помітними подіями стали ве-
чір пам’яті кінорежисера та сценариста 
Леоніда Анічкіна та презентація книж-
ки «Українські обличчя кіно й театру».

Про заслуженого діяча мистецтв 
України Л. Анічкіна присутні сказали 
чимало добрих слів. Зокрема, голова 
Національної спілки кінематографіс-
тів Сергій Тримбач розповів: Леонід 
Анічкін починав як актор, працював 
на «Київнаукфільмі» (із 1974 року) в ті 
часи, коли науково-популярні фільми 
були «номер один» у світовій ієрар-
хії кінематографу. Поряд із науково-
популярними він поставив історико-
біографічні, публіцистичні фільми.

Глядачі побачили уривки телепере-
дач, які Леонід Анічкін зробив із літе-
ратурознавцем Сергієм Гальченком, 
фрагменти фільмів режисера за учас-
тю Богдана Ступки та почули спогади 
про зйомки. 

Кінознавець Лариса Брюховецька 
розповіла, що якось залишившись під 
сильним враженням від фільму Анічкі-
на про Леся Курбаса «Пастка» із серії 
«Моя адреса – Соловки» (1991–1992) 
(його показали і на вечорі), вирішила 
познайомитись з автором. Її вразило, 
що в цієї людини багато творчих ідей 
і велике бажання знімати кіно. Від-
давши належне і сильній школі його 
видатного вчителя українського ре-
жисера та педагога Михайла Верхад-
ського, який, вірячи в потенціал Аніч-
кіна, сказав: «Ти маєш зняти фільм про 
Леся Курбаса». 

В інший день Лариса Брюховець-
ка вже презентувала книгу «Україн-
ські обличчя кіно й театру». Цей нео-
ціненний подарунок шанувальникам 
кіно зробили редакція журналу «Кіно-
Театр» і видавництво «Задруга». Чудо-
во оформлене видання містить і 68 
персоналій, серед яких незабутні Дми-
тро Мілютенко, Нонна Копержинська, 
Іван Миколайчук, Костянтин Степан-
ков, Наталя Наум, Борислав Бронду-
ков, Леонід Биков, Богдан Ступка, а 
також майстри, які перебувають у зе-
ніті творчості – Федір Стригун, Богдан 
Козак, Михайло Голубович, Лариса Ка-
дочникова, Богдан Бенюк, Анатолій 
Хостікоєв та інші. Книга проілюстро-
вана кадрами із фільмів, сценами з ви-
став.

«Я тішуся, що прийшла ідея зібрати в 
одну книжку розповіді самих акторів 
і розповіді про них. Ви відчуєте арис-
тократизм нашого акторства і мистец-
тва, позитивна енергія, якою сповнена 
книжка, буде підтримкою нам у житті 
і сподіванням, що кінематограф роз-
виватиметься і в нас будуть нові кіно-
зірки», – сказала Лариса Брюховецька.

«У книзі не тільки філософсько-
культу рологічні рефлексії журналіс-
тів, філософів та культурологів. Там 
сформована думка кожного актора 
про себе, що, думаю, є найважчим для 
них, коли ти сам оцінюєш, як зіграв, 
відтворивши той чи інший образ», – до-
дала український організатор кінови-
робництва, рецензент видання доктор 
філософських наук Ганна Чміль. 

На вечорі виступили знаний кіно-
режисер Михайло Іллєнко, митці, про 
яких йдеться у книзі,– заслужені артис-
ти України Тарас Денисенко та Валерія 
Чайковська; Олег Савкін, Ярослав Чор-
ненький та інші.
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ЛИСТ ДО РЕДАКЦІЇ

ШАНОВНА РЕДАКЦІЄ!
Я давній шанувальник вашої газети, ма-

буть, єдиної в Україні, яка так професійно 
пропагує наші національні витоки, звер-
тається до першоджерел нашої культу-
ри. Людина я з села, майже все життя 
пропрацював у колгоспі на Хмельниччи-
ні електриком. І вже останні роки перед 
пенсією переїхав до Києва. Люблю поезію 
і тому з задоволенням чекаю на поетичну 
сторінку у вашій газеті.

Мені вже 80 років. Пригадую роки вій-
ни. Наша вчителька розрізала на шматки 
паперовий мішок з-під цементу, розда-
вала учням, і ми під її диктовку писали 
вірші, щоб потім вивчати їх напам’ять. Та 
перша вчителька і прищепила мені лю-
бов до поезії.

А якось недавно включаю Українське 
радіо і чую – звучать до болю щемливі 
вірші. На жаль, запам’ятав лише чотири 
рядочки:

«А сорочка мамина біла-біла,
А сорочка мамина серцю мила,
А сорочка мамина зігріває,
Я її до серденька пригортаю…»

Мені здалось, що це поезії Ганни Чубач. 
Пішов до бібліотеки, попросив збірник 
відомої поетеси. Дуже гарно вона пише, 
але цього вірша я не знайшов. Звернувся 
до директора бібліотеки Людмили Іванів-
ни Ковальчук (це київська бібліотека ім. 
Лесі Українки). Вона разом із вченим сек-
ретарем лише по цих чотирьох рядоч-
ках, які я запам’ятав, відшукала потрібну 
мені книжку. Це виявилась збірка поезій 
Наталії Май. Мене до глибини душі прой-
няло напрочуд уважне ставлення керів-
ництва бібліотеки до рядового відвіду-
вача. Я хотів би через вашу газету щиро 
подякувати їм і порадити киянам, хто 
любить читати, відвідати цю бібліотеку 
на вул. Тургенєва,85. Переконаний, що 
вас тут радо зустрінуть чудові люди, і ви 
не пожалкуєте, що туди зайшли.

І наостанок. Якщо є можливість, на-
друкуйте, будь ласка, цей вірш-пісню на 
шпальтах вашої газети. Вірю, багатьом 
читачам він припаде до душі.

З повагою Василь Дмитрович 
СЛИШИНСЬКИЙ, 

пенсіонер

МАМИНА СОРОЧКА
Слова і музика Наталії Май

Мені сорочку мама вишивала,
Неначе долю хрестиком вела,
Щоби лихих стежинок не шукала
І до людей привітною була.
Виконуй доню, – мама говорила, –
Життя закони, істини прості:
Не зраджуй землю, що тебе зростила,
Не залишай нікого у біді.

Приспів (2)
А сорочка мамина біла-біла,
А сорочка мамина серцю мила,
А сорочка мамина зігріває,
Я її до серденька пригортаю.

Літа неначе птахи пролітали,
Матусі коси дивом зацвіли.
І я сорочку білу вишиваю,
Як вишивала матінка мені.
Виконуй доню, – мама говорила, –
Життя закони, істини прості:
Не зраджуй землю, що тебе зростила,
Не залишай нікого у біді –.

Приспів (2).

Усе любов’ю змiряне до дна

ОСІННЄ ЗОЛОТО
Багряний цвіт в гаях кружля,
Шумлять отави молодо…
Чого ж, чого вдягла земля
Рясне осіннє золото?
Втрача в гаю верба густа
Листки зеленорунисті,
А я люблю ясні літа
Своєї юності…
Літа на зиму повернули,
Пливуть в осінній хмурості,
А я люблю, а я люблю,
Люблю, як в юності!
Пора весни до мене знов
Не вернеться із вирію,
Щасливих днів п’янку любов,
Як пісню, серцем вимрію…
Багряний лист в гаях кружля,
Шумлять отави молодо…
Чого ж, чого вдягла земля
Рясне осіннє золото?

КИЄВЕ МІЙ
Грає море зелене,
Тихий день догора.
Дорогими для мене 
Стали схили Дніпра.
Де колишуться віти
Закоханих мрій…
Як тебе не любити,
Києве мій!
В очі дивляться канни,
Серце в них переллю,
Хай розкажуть коханій, 
Як я вірно люблю.
Буду мріяти й жити
На крилах надій…
Як тебе не любити,
Києве мій!

Спить натомлене місто
Мирним лагідним сном,
Ген вогні, як намисто,
Розцвіли над Дніпром.
Вечорів оксамити,
Як щастя прибій…
Як тебе не любити, 
Києве мій!

ХАТА МОЯ, БІЛА ХАТА
Хата моя, біла хата,
Рідна моя сторона.
Пахне любисток і м’ята,
Мальви цвітуть край вікна.
Хата моя, біла хата,
Казко тепла й доброти.
Стежка від тебе хрещата
В’ється в далекі світи.
В хаті спокійно й затишно,
Вечір десь бродить в гаю.
Мати задумливо й ніжно
Гладить голівку мою.
Мамо, чого зажурились?
Дайте тепла ваших рук.
В хаті на згадку лишились
Болі й тривоги розлук.
Хата моя, біла хата,
В білому світі одна.
Пахне любисток і м’ята,
Мальви цвітуть край вікна.
В’ється дорога далека
В хату крізь синю рапчу.
Мамо, до вас, як лелека,
В горі і щасті лечу.

МАМИНА ВИШНЯ
Знову наснилось дитинство,
Тепле, як гарна весна.
Вишня вдяглася в намисто,

Мама щаслива й сумна.
Там за село проводжала
Долю мою молоду…
Щедро мені щебетала
Мамина вишня в саду.
Вдаль голубими вітрами
Весни за обрій пливли.
Раннім туманом у мами
Коси, мов дим, зацвіли.
Мати в тривогах вінчала
Щастя жадане й біду…
Радо мене зустрічала
Мамина вишня в саду.
Здавна близьке й сокровенне
Все там, аж терпне душа.
Начебто й мама до мене 
Стежкою в сад поспіша.
Знов, як бувало, до столу 
Кличе, лиш в хату зайду…
Ронить зацвіток додолу
Мамина вишня в саду.
Пісня любові й дитинства
В серці бринить, як струна,
Наче священна молитва,
З рідного краю луна.
Та не порадує літо
Душу мою молоду…
Плаче тепер білим цвітом
Мамина вишня в саду.

НЕ ШУМИ, КАЛИНОНЬКО
День згаса за обрієм,
Ліг туман долиною,
І зоря в небі скоро спалахне.
Жду тебе, мій голубе, 
В лузі під калиною,
Пригорни до серця мене.
Не тривож, дівчинонько,
Серця полум’яного

І не гай марно молоді літа,
До зорі ранкової
Не чекай коханого,
Бо вже іншу він пригорта.
Не люби, страждаючи,
Не чекай коханого,
Бо вже іншу він пригорта.
Як себе від розпачу
І журби розраяти,
Ой до сліз щастя і кохання жаль.
Не шуми, калинонько,
Людям не розказуй ти 
Про мою дівочу печаль.
Не шуми, червоная,
Людям не розказуй ти
Про мою дівочу печаль.
Жаль в душі розвіється,
Серце ще радітиме,
Розцвіте щастя, як весна в саду.
Не шуми, калинонько,
Наді мною вітами,
Я кохання вірне знайду.
Не шуми, червоная,
Не печалься вітами,
Я кохання вірне знайду.

СПАДЩИНА
З молоком переливала мати
Синові у пісню колискову,
І гаїв травневі аромати,
І співучу прадідівську мову;
Шелести тривожної раїни,
Силу, щоб долав випробування,
І любов до матері Вкраїни,
І на кращу долю сподівання.
Дитинча пожадливо вбирало
Материні ласки і щедроти…
А в житті траплялося, бувало,
І неждані сльози, і скорботи,
Зло чуже впивалось в серце жалом,
Лан гнітило будяків коріння…
Хлопцеві доволі вистачало
Стогону пекучого й квиління.
Залишу я синові у спадок
Батьківське терпіння і хоробрість,
Щоб збагнув із вдячністю нащадок,
Як життя плекалося і добрість,
Вистраждану пісню солов’їну,
Вірність в дружбі і жагу кохання,
Щоб беріг, як неньку, Україну,
Повну мрій про щастя 
  й процвітання.

У жовтні 2012 року виповнився 91 рік від дня наро-
дження поета-пісняра, заслуженого діяча мистецтв 
Української РСР, лауреата Державної премії УРСР імені 
Т. Г. Шевченка Дмитра Омеляновича Луценка. Минуло-
річ пам’ять автора неофіційного гімну столиці України 
«Києве мій» вшановували на державному рівні. Зараз 
же, враховуючи те, що пісні Дмитра Омеляновича давно 
стали народними, пропонуємо ще раз згадати їх просто 
«для душі». Адже «Мамина вишня», «Осіннє золото», «Хата 
моя, біла хата», «Неспокій», «Ой ти, річенько», «Пісня про 
щастя», «Зачарована Десна», «Дорога спадщина», «Фронтовики», «Сивина», «Не шуми, ка-
линонько» та інші твори Луценка є ще й дуже гарною поезією! «Помирати не страшно, бо 
я лишаю людям вірші та пісні, а в них те, що буде жити вічно – моя велика любов», – казав 
сам Дмитро Луценко.

У мистецькій галереї Ко
нотопського центру дитя
чої та юнацької творчості 
відбулося поетичне свято – 
ювілейне зібрання коно
топської літературної студії 
«Джерела» з нагоди 30річ
чя від дня її створення. 

Літстудійці кількох поко-
лінь зустрілися для спогадів, 
спілкування, художнього сло-
ва. Щирими оплесками зустрі-
ли виступ ініціатора створен-
ня конотопських «Джерел», 
члена Національної спілки 
письменників та Національ-
ної спілки журналістів Укра-
їни Івана Пилиповича Кор-
нющенка. Привітати студію з 
ювілеєм прийшли також пред-
ставники керівництва міста, 

журналісти, освітяни: спеціа-
ліст відділу організаційної та 
кадрової роботи міської ради 
Емілія Айзен штат, завідувач 
відділу у справах молоді та 
спорту міської ради Юрій Ле-
міш, начальник відділу освіти 

Тетяна Шерудило, голова коно-
топського осередку журналіс-
тів Тетяна Голобурда, головний 
редактор газети «Конотоп-
ський край» Олена Багрян-
цева. Засновнику студії Івану 
Корнющенку та нинішньому її 
керівнику Ірині Козловій були 
вручені Подяки від міського го-
лови, відділу у справах молоді 
та спорту, від редакції міської 
газети та осередку журналіс-
тів. Від імені Сумського земля-
цтва присутніх тепло поздо-
ровила з ювілеєм Валентина 
Олексіївна Єфремова. Вона по-
дарувала літстудії чудові кни-
ги – історичні та мистецькі ви-
дання. А ікона Божої Матері, 
подарована депутатом місь-
кої ради Віталієм Олеговичем 

Демидком, стане віднині духо-
вним оберегом літстудії.

Із поетичними творами на 
святі виступили вихованці 
«Джерел» різних років.

Лунали пісні у виконанні 
Ірини Шевченко, Анни Боль-
шак, Миколи Тимошенка, 
бардів Олександра Спицько-
го, Олени Городничої, Євгена 
Співака, Миколи Таскаєва.

У залі панувала тепла, твор-
ча атмосфера, і це свідчить 
про те, що літературна студія 
«Джерела» й сьогодні продов-
жує об’єднувати творчих і та-
лановитих людей.

Ірина КОЗЛОВА
поетеса, керівник студії 

«Джерела»

Cтудія «Джерела» святкує ювілей

Письменник і журналіст 
Іван Корнющенко



Культура 13
№ 44, 2 листопада, 2012 р.

Інформуємо

Схвалено
Наказ Державної служби

охорони культурної спадщини
від 03.06.2004 р. №  11

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
ЩОДО ЗАПОВНЕННЯ 

ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ОБ’ЄКТА 
КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ 

ТА ПАСПОРТА ОБ’ЄКТА 
КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

Облікова картка об’єкта куль-
турної спадщини та паспорт 
об’єкта культурної спадщини за-
повнюються відповідно до форм 
облікової картки об’єкта куль-
турної спадщини та паспорта 
об’єкта культурної спадщини, за-
тверджених наказом Міністер-
ства культури і мистецтв України 
та Державного комітету Укра-
їни з будівництва та архітекту-
ри від 13.05.2004 р. №  295/104, 
зареєстрованим в Міністерстві 
юстиції України 03.06.2004 р. за 
№ 693/9292.

Облікова картка об’єкта куль-
турної спадщини та паспорт 
об’єкта культурної спадщини за-
повнюються фахівцем, котрий 
має повну вищу спеціальну осві-
ту з відповідної спеціальнос-
ті (архітектор, археолог, історик, 
мистецтвознавець, дизайнер) та 
освітньо-кваліфікаційний рівень 
не нижче бакалавра.

У разі внесення змін до облі-
кової картки, паспорта, їх пови-
нен вносити спеціаліст, котрий 
заповнював картку, паспорт; у 
разі неможливості – спеціаліст 
освітньо-кваліфікаційного рівня 
не нижче того спеціаліста, котрий 
заповнював картку, паспорт. Змі-
ни до облікової картки, паспорта 
завіряються підписом і печаткою. 
В разі зміни категорії пам’ятки за-
повнюються нові облікова картка 
та паспорт.

1. ОБЛІКОВА КАРТКА
1.1. Облікова картка повинна 

містити достовірну інформацію 
про об’єкт культурної спадщини.

1.2. Облікова картка заповню-
ється українською мовою. 

1.3. Текст набирається на 
комп’ютері в програмному 
сере довищі Microsoft Word for 
Windows шрифтом Times New 
Roman (Cyrilic), розміром не мен-
ше 11 і не більше 14 з міжрядко-
вим інтервалом 1.

1.4. Облікова картка складаєть-
ся із встановленої кількості тема-
тичних полів, обмежених рамкою, 
куди вноситься відповідна інфор-
мація про конкретний об’єкт. Кож-
не тематичне поле має ширину, 
обмежену стандартним форма-
том А-4. Висота тематичного поля 
(колонки) – не більше 1/3 аркуша 
стандартного формату А-4.

1.5. У тематичному полі «Най-
менування об’єкта» подається по-
вна сучасна назва об’єкта. У разі 
наявності кількох найменувань 
об’єкта, у т. ч. первісного, відмін-
ного від сучасного, необхідно всі 
найменування навести в дужках 
після сучасної назви.

У тематичному полі «вид» да-
ється визначення виду об’єкта 
культурної спадщини відповід-
но до статті 2 Закону України 

«Про охорону культурної спад-
щини»: археологічний; історич-
ний; монументального мистецтва; 
архітектури та містобудування; 
садово-паркового мистецтва; 
ландшафтний. У разі, якщо об’єкт 
є комплексним і належить до кіль-
кох видів, необхідно вказати всі 
види.

У тематичному полі «тип» да-
ється визначення типу об’єкта 
культурної спадщини відповідно 
до статті 2 Закону України «Про 
охорону культурної спадщини»: 
споруда (витвір); комплекс (ан-
самбль); визначне місце. При цьо-
му слід розрізняти й точно вка-
зувати комплекси та ансамблі: 
комплекс – це топографічно ви-
значена група споруд, об’єднана 
спільною територією; ансамбль – 
це топографічно визначена група 
споруд, об’єднана територіально, 
хронологічно і/або композиційно.

У тематичному полі «категорія 
пам’ятки» вказується, відповідно 
до документів про взяття об’єкта 
культурної спадщини на облік як 
пам’ятки, категорія пам’ятки: на-
ціонального значення; місцевого 
значення. Для об’єкта культурної 
спадщини, не взятого на держав-
ний облік, у цій графі проставля-
ється: «на державний облік не взя-
то».

1.5.1. У тематичному полі 1 
«Дата утворення об’єкта» наво-
дяться дати створення об’єкта (ба-
жано вказати дати початку і за-
вершення створення) або дата 
історичної події, з якою пов’язано 
виникнення об’єкта чи набуття 
ним історичної і культурної цін-
ності як пам’ятки. Для об’єктів 
архітектури й містобудування, 
садово-паркового мистецтва, 
ландшафтних, які зазнали значних 
трансформацій (перебудов, ре-
конструкцій, відтворення) доціль-
но вказати дати цих трансформа-
цій або їх хронологічні рамки. 
Для об’єктів археології вказуєть-
ся часовий проміжок їх існування 
(проміжки – для багатошарових 
пам’яток); допускається датуван-
ня археологічних об’єктів також 
за епохами – наприклад: «пізній 
палеоліт», «доба бронзи», але з 
обов’язковим зазначенням хро-
нологічних рамок. Для об’єктів 
історії, пов’язаних з історичною 
подією, слід вказувати дату ви-
никнення чи хронологічні рамки 
функціонування самого об’єкта, а 
також точну дату історичної події. 
Для об’єктів історії, пов’язаних із 
життям та діяльністю відомих осіб, 
слід вказувати дату виникнення 
об’єкта, хронологічні рамки життя 
та діяльності відомої особи в цьо-
му об’єкті, а також дати народжен-
ня і смерті відомої особи. 

1.5.2. У тематичному полі 2 
«Місцезнаходження об’єкта» 
вказується максимально точна 
адреса об’єкта згідно з чинним 
адміністративно-територіальним 
устроєм України (АР Крим, об-
ласть, район, місто, район в місті, 
селище, село) та зазначається ву-
лиця (площа, тощо), №  садиби (до-
моволодіння), №  об’єкта на тери-
торії садиби (домоволодіння). Для 
сільських населених пунктів за-
значається центр сільської ради. 

Для об’єктів, розташованих 
поза межами населених пунк-
тів, слід вказувати максималь-
но точну прив’язку до постійних 

топографічних орієнтирів, а також 
шляхи під’їзду.

1.5.3. У тематичному полі 3 
«Охоронний №  пам’ятки» вказу-
ється охоронний номер пам’ятки, 
присвоєний їй при взятті на дер-
жавний облік. Порядок присвоєн-
ня пам’яткам охоронних номерів 
визначено постановою Кабінету 
Міністрів України від 27.12.2001 
№  1760. Якщо пам’ятка має (мала) 
декілька охоронних номерів, не-
обхідно вказати їх усі. Першим 
проставляється охоронний но-
мер, чинний на момент заповнен-
ня облікової картки. 

Якщо об’єкт культурної спад-
щини не взятий на державний 
облік як пам’ятка, у тематичному 
полі 3 робиться запис: «охорон-
ний номер не присвоєно».

1.5.4. У тематичному полі 4 
«Дати і №  рішень, відповідно до 
яких об’єкт узято на державний 
облік та визначено категорію 
пам’ятки» вказуються: повна офі-
ційна назва органу, який прийняв 
рішення про взяття об’єкта на дер-
жавний облік, визначення чи змі-
ну його категорії як пам’ятки; на-
зва виду, заголовок розпорядчого 
документа; дата його прийняття і 
номер. Якщо об’єкт брався на дер-
жавний облік або його категорія 
обліку визначалася кількома до-
кументами, необхідно вказати їх 
усі в хронологічній послідовності. 

Якщо об’єкт культурної спад-
щини не взятий на державний 
облік як пам’ятка, у тематичному 
полі 4 робиться запис: «на дер-
жавний облік не взято».

1.5.5. У тематичному полі 5 
«Функціональне використання» 
зазначаються: характер сучасно-
го функціонального використання 
об’єкта та його території; харак-
тер первісного функціонального 
призначення об’єкта та його те-
риторії. Якщо протягом існування 
об’єкта його функціональне вико-
ристання неодноразово змінюва-
лося, це необхідно вказати в гра-
фі «інші (протягом часу існування 
об’єкта)».

1.5.6. У тематичному полі 6 
«Стислий опис об’єкта» у відпо-
відних графах вказуються:

1.5.6.1. Розташування. Зазна-
чається характер розташування 
об’єкта у природному чи/та міс-
тобудівному середовищі. Зазна-
чається розташування об’єкта у 
функціонально-розпланувальній 
системі населеного пункта (в істо-
ричному середмісті; у сере динній 
зоні за межами історичного се-
редмістя; на околиці).

1.5.6.2. Характеристика об’єкта 
повинна включати опис за таким 
планом:

має бути визначена функ-
ціональна типологія об’єкта. Для 
об’єктів археології це: городище, 
селище, могильник, курган, ме-
галіт, печера, наскельне зобра-
ження, підводний об’єкт, споруда, 
ділянка археологічного культур-
ного шару. Для об’єктів архітек-
тури та містобудування, історії, 
монументального мистецтва, які є 
будівлями чи спорудами це: куль-
тові (сакральні), військові (обо-
ронні), житлові, адміністративні, 
навчально-виховні, лікувально-
профілак тичні,  к ульт урно-
просвітницькі, видовищні, тор-
говельні, фінансово-кредитні, 
в ир о б ничі ,  го сп од ар ськ і , 

інженерні, транспортні, а також 
архітектурні монументи.

Слід обов’язково вказати габа-
ритні розміри об’єкта.

Для будівлі/споруди необхід-
но вказати кількість поверхів, на-
явність підвалу, приміщень на го-
рищі, мансарди. Розпланувальна 
типологія будівлі/споруди вказу-
ється за такими типами: зальний, 
центричний, анфіладний, кори-
дорний (одно- і двобічний), га-
лерейний, секційний, зблокова-
ний, одно- дво- багатокамерний, 
лінійно-камерний, одно- дво- ба-
гатодільний, хрещатий, хресто-
вокупольний, триконховий, те-
траконховий, три- п’ятинавовий, 
периптер, октогон, базиліка, ро-
тонда.

Описуючи вирішення фасадів, 
слід зазначити: загальне компози-
ційне вирішення, горизонтальні й 
вертикальні членування фасадів, 
завершення, вінчання, наявність 
окремих архітектурних елемен-
тів (ґанки, галереї, ґрати, хрести 
тощо), декору (портали, налични-
ки, руст).

Необхідно стисло описати ви-
рішення інтер’єрів: сходи, підлоги, 
стелі, стіни, обладнання (печі, ка-
міни, кіоти, іконостаси тощо), по-
криття стін і стель.

Слід вказати загальну стиліс-
тичну характеристику архітектур-
ного вирішення об’єкта.

Для об’єктів археології даєть-
ся стисла характеристика куль-
турного шару (площа, потужність, 
стратиграфія, наявність об’єктів та 
речових знахідок).

1.5.6.3. Наявність творів 
мистец тва. Вказується наявність 
чи відсутність на території чи в 
межах об’єкта, на його фасадах 
та/чи в інтер’єрі творів маляр-
ства, скульптури, декоративно-
ужиткового мистецтва.

1.5.7. Тематичне поле 7 «Пе-
релік складових» заповнюється 
тільки для таких типів об’єктів як 
комплекси (ансамблі) та визнач-
ні місця. Тут має бути подано по-
вний перелік усіх складових: буді-
вель, споруд, малих архітектурних 
форм, межових стін, брам, валів, 
курганів, городищ, селищ, мо-
гильників, кладовищ, окремих 
поховань, пам’ятників, пам’ятних 
знаків, скульптур, стел, рельєфів, 
елементів упорядження (благо-
устрою), елементів ландшафту (ак-
ваторій, пагорбів, долин, садів і 
парків, груп і окремих дерев, ча-
гарників).

1.5.8. У тематичному полі 8 
«Ступінь схоронності об’єкта» за-
значаються: 

матеріали, з яких виконано 
об’єкт і його окремі частини (де-
рево, земля, саман, цегла, камінь, 
залізобетон, метал);

конструкції (для будівель і спо-
руд): каркас, фахверк, зруб, моно-
літ, несучі поздовжні чи поперечні 
стіни, стояково-балкова систе-
ма тощо; характер перекриттів 
(дерев’яні балкові, муровані з це-
гли чи каменю склепіння, залізо-
бетонні балки і плити тощо);

узагальнена оцінка технічного 
стану за такими категоріями: до-
брий; задовільний; незадовільний; 
аварійний. 

1.5.9. Тематичне поле 9 «Наяв-
ність науково-проектної докумен-
тації на об’єкт»: у відповідних гра-
фах таблиці мають бути зазначені: 

найменування і вид документації; 
рік (роки) її розроблення: пріз-
вище й ініціали автора (розроб-
ника, наукового керівника, від-
повідального виконавця); повне 
найменування і юридична адре-
са організації, яка розробляла 
науково-проектну документацію; 
місце зберігання документації та 
інвентарні номери (шифри збе-
рігання).

У разі, якщо науково-проектна 
документація на пам’ятку не роз-
роблялася, у першій графі тема-
тичного поля 9 робиться запис: 
«науково-проектна документація 
не розроблялася».

У разі, якщо на об’єкт куль-
турної спадщини, не взятий на 
державний облік як пам’ятка, 
розроблялася проектна чи ви-
шукувальна документація, у те-
матичному полі 9 доцільно зазна-
чити наявність такої документації.

1.5.10. У тематичному полі 10 
зазначається наявність графічних 
матеріалів та матеріалів фотофік-
сації об’єкта, що оформлюються 
як додатки до облікової картки. 
Обов’язковою є наявність гене-
рального плану території з позна-
ченням зон охорони (якщо вони 
визначені), плану об’єкта, фото за-
гального вигляду об’єкта. 

У відповідних графах таблиці 
тематичного поля 10 вказуються 
кількість матеріалів кожного виду, 
дату виконання і прізвища та іні-
ціали виконавців (фотографа, ар-
хітектора, археолога, мистецтво-
знавця, техніка, кресляра тощо). 

Фотофіксація об’єкта має бути 
виконана, як правило, в рік скла-
дання облікової картки. 

Графічні матеріали, які дода-
ються до облікової картки, повин-
ні бути виконані на підставі точ-
них інструментальних обмірів на 
аркушах стандартного форма-
ту (А-3, А-4), у стандартних мас-
штабах (1:100, 1:200, 1:500, 1:1000, 
1:2000, 1:5000), мати позначення 
масштабу, орієнтацію (для планів 
і генеральних планів), у необхід-
них випадках – експлікацію, бути 
придатними для тривалого збері-
гання й механічного копіювання.

Усі графічні матеріали та ма-
теріали фотофіксації мають бути 
проанотовані з зазначенням на-
йменування об’єкта і назви виду 
графічної документації чи сюже-
ту фотофіксації, точки (напрямку) 
знімання, дати, прізвища й ініціа-
лів виконавця. 

1.5.11. В тематичному полі «Об-
лікову картку склав» зазначаються 
такі відомості про фахівця, котрий 
склав облікову картку: посада та 
назва організації, спеціальність 
(згідно з дипломом про освіту, про 
присудження наукового ступеня), 
освітньо-кваліфікаційний рівень 
(молодший спеціаліст, бакалавр, 
спеціаліст, магістр), науковий сту-
пінь – кандидат наук, доктор наук, 
прізвище й ініціали, особистий 
підпис і дата складання паспорта.

1.5.12. Кожна облікова картка 
має бути підписана керівником 
відповідного органу охорони 
культурної спадщини (з зазначен-
ням повного найменування орга-
ну, посади керівника, його прізви-
ща, ініціалів) та завірена печаткою 
цього органу.

Як виготовити облікову документацію на об’єкт культурної спадщини

Продовження в наступному номері

(Продовження. Початок в № 43)
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НАЦІОНАЛЬНА ОПЕРА УКРАЇНИ 
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

www.opera.com.ua
Вул. Володимирська, 50, тел. 279-11-69 (каса)

7 – Дж. Верді «Аїда»
8 – С. Прокоф’єв «Ромео і Джульєтта»
9 – Дж. Верді «Дон Карлос»
10 (12.00) – Б. Павловський «Білосніжка

та семеро гномів»
10 (19.00) – М. Лисенко «Наталка Полтавка» 

прем’єра
11 – Ж. Бізе – Р. Щедрін «Кармен-сюїта».

М. Равель «Болеро»
Вартість квитків: 20–300 грн.
У приміщенні театру
6 – Королі танцю. Найкраще

НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ 
ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

www.ft.org.ua
Пл. Івана Франка, 3, тел. 279-59-21 (каса)
6 – І. Нечуй-Левицький «Кайдашева сім’я»
7, 11 (19.00) – Г. Горін «Кін IV» поновлення
10 (12.00) – Г. Квітка-Основ’яненко

«Шельменко-денщик»
10 (19.00) – О. Білозуб «Дві квітки кольору індиго»
11 (12.00) – Г. Гладков, В. Ліванов, Ю. Ентін

«Бременські музиканти»
Камерна сцена імені Сергія Данченка
8 – «Голгофа» (за Лесею Українкою)
9 – Т. Ружевич «Стара жінка висиджує»
10 – І. Афанасьєв «Поміж небом і землею» прем’єра
Вартість квитків: 20–250 грн.
У приміщенні театру
8, 9 – Гра в правду (вистава за участі російських 

акторів)
Вартість квитків: 200–1750 грн.

НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР 
РОСІЙСЬКОЇ ДРАМИ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

www.rusdram.com.ua
Вул. Б. Хмельницького, 5, тел. 234-42-23 (каса)
5 – Р. Харвуд «Квартет»
6 – Ж. Б. Мольєр «Уявно хворий» прем’єра
Вартість квитків: 10–200 грн.
Нова сцена
6 (20.00) – А. Ніколаї «Прощальне танго»
9 (20.00) – Н. Лабют «Жирна свиня»
10 (18.00) – Н. Птушкіна «Пізанська вежа» 
11 (18.00) – О. Мардань «Жінки. Фрагмент.

Скандал без антракту» прем’єра
Вартість квитків: 30–100 грн.
Сцена «Під дахом»
10 – І. Вирипаєв «Валентинів день»
11 – І. Бауершима «JULIA@ROMEO.com»

(«Norwаy. Today»)
Початок вистав о 20.00
Вартість квитків: 30–50 грн.
У приміщенні театру
Гастролі Московської «Студії театрального мистецтва»: 
8, 9 – М. Гоголь «Гравці»
10, 11 – Шолом-Алейхем «Marienbad»
Вартість квитків: 150–800 грн.

АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ДРАМИ 
І КОМЕДІЇ НА ЛІВОМУ БЕРЕЗІ ДНІПРА

www.drama-comedy.kiev.ua
Просп. Броварський, 25, тел. 517-89-80 (каса)
Основна сцена
6 – Ф. Сологуб «Кручений біс»
7 – В. Войнович «Граємо Чонкіна» 
8 – М. Фрейн «Глядачі на виставу не допускаються!»
9 – Д. Таборі «Майн кампф, або Шкарпетки у кавнику»
10 (12.00) – М. Твен «Том Сойєр»

10 (19.00) – О. Мардань «Черга»
11 – Г. Бюхнер «Войцек. Карнавал плоті» прем’єра
Вартість квитків: 40–120 грн.
Мала сцена
7 (19.00) – М. Коляда «Дні пролітають зі свистом…»
10 (15.00) – А. Чехов «Три сестри»
11 (15.00) – Й. Бар-Йосеф «Море… Ніч… Свічки…»
Вартість квитків: 80–100 грн.
Вільна сцена
www.vilnascena.kiev.ua
Вул. О. Гончара, 71, тел. 486-80-40
9 (20.00) – «Щуролов» (за О. Гріном)
10 (19.00) – «Жінка з минулого»

(за Р. Шиммельпфеннінгом)
11 (19.00) – «Безхребетність» (за І. Лаузунд) прем’єра
Вартість квитків: 40 грн.

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТИ

www.operetta.com.ua 
Вул. Велика Васильківська, 53/3, тел. 287-26-30
6 – І. Кальман «Баядера»
7 – І. Кальман «Містер Ікс» 
8 – Ф. Легар «Весела вдова»
9 – Welcome to Ukraine, або Подорож у кохання
Вартість квитків: 20–150 грн.

АКАДЕМІЧНИЙ МОЛОДИЙ ТЕАТР

www.molody.kiev.ua
Вул. Прорізна, 17, тел. 278-73-92 (каса)
6 – Т. Іващенко «Empty trash» (Спалюємо сміття)
7 – Г. Квітка-Основ’яненко «Сватання на Гончарівці»
8 – Дж. Патрик «Моя дорога Памела» 
9 – Ж. Ануй «Голубка»
10 – А. Шніцлер «Хоровод любові»
11 – А. Крим «Квартет для двох»
Камерна сцена
8 – І. Карпенко-Карий «Наймичка»
11 (14.00) – Ф. Шмідт, Г. Штаудахер «КомА» прем’єра
Вартість квитків: 30–80 грн.

КИЇВСЬКИЙ МУНІЦИПАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ 
ТЕАТР ОПЕРИ І БАЛЕТУ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА

www.musictheatre.kiev.ua
Вул. Межигірська, 2, тел. 425-31-16 
10 (12.00) – Ю. Шевченко «Бармалей та Айболить»
11 (12.00) – С. Баневич «Стійкий олов’яний солдатик»
11 (19.00) – Київ Модерн-Балет: «Кармен. TV»

(на музику Ж. Бізе)
Вартість квитків: 20–150 грн.

АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР 
ЮНОГО ГЛЯДАЧА НА ЛИПКАХ

www.tuz.kiev.ua
Вул. Липська, 15/17, тел. 253-62-19 
8 (18.00) – Е. Глазо «Романтик з планети eBay»
9 (13.00) – А. Чубарова, І. Єгорова

«Королівна фантазерів» прем’єра
10 (12.00) – В. Баскін, В. Вербін

«Привид замку Кентервіль» 
10 (19.00) – П. Бомарше «Шалений день» 
11 (12.00) – Г.-Х. Андерсен «Принц і Принцеса»
Мала сцена
9 (19.00) – А. Курейчик «Обережно, жінки!» 
10 (11.00) – Т. Огородова «Байки на горищі» 
11 (11.00) – О. Несміян «Ти особливий»
11 (19.00) – Ш. Ділені «Смак меду»
Вартість квитків: 20–50 грн.

КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ЛЯЛЬОК

www.akadempuppet.kiev.ua
Вул. М. Грушевського, 1-а, тел. 278-58-08
10 (11.00) – Є. Гімельфарб «Вовк і козенята»
10 (13.00) – Є. Огородній «Таємниця королеви доріг»
10 (15.00) – Ю. Єлисеєв «Сембо»
10 (17.00) – А. Дєжуров «Царівна-жаба»
11 (11.00) – В. Лівшиць, І. Кичанова

«Таємничий гіпопотам» 
11 (13.00) – Л. Розумовська «Русалонька»
11 (15.00) – Г. Усач «Наш веселий Колобок»
11 (17.00) – Б. Заходер, В. Климовський «Дюймовочка»
Вартість квитків: 40 грн.
Вистави для дорослих
9 (19.00) – М. Старицький «За двома зайцями»
Вартість квитків: 50 грн.

КИЇВСЬКИЙ МУНІЦИПАЛЬНИЙ  
КАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ЛЯЛЬОК

www.puppet-theater.kiev.ua
Вул. Миропільська,1, тел. 513-15-00
10 – С. Куралех «Попелюшка»
11 – С. Коган, С. Єфремов «Ще раз про Червону 

Шапочку»
Початок вистав об 11.00 та 13.00
Вартість квитків: 30 грн.

АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР «КОЛЕСО»

www.koleso.teatr.kiev.ua
Андрiївський узвiз, 8, тел. 425-04-22
6, 7 – Ж. Ануй «Генерали у спідницях»
9, 10 (19.00) – Я. Стельмах «Емма»
10 (15.00) – «У Києві на Подолі, або

«Гдє ві сохнітє бєльйо?»
Камінна зала
8, 11 – Р. Шиммельпфенніг «Золотий дракон» прем’єра
Вартість квитків: 40–120 грн.

АКАДЕМІЧНИЙ ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР НА ПОДОЛІ

www.theatreonpodol.com
Андріївський узвіз, 20б, тел. 425-54-89
Театральна вітальня
10 – О. Петров «Ніч для двох»
11 – Фантазія-шансон «Люксембурзький сад»
Вартість квитків: 50–70 грн.
У приміщенні Малої зали 
Палацу мистецтв «Україна»
7, 8 – О. Вампілов «Минулого літа в Чулимську» 

прем’єра
9 – М. Булгаков «Дивакуватий Журден» прем’єра
10 – Д. Діллон «Шість чорних свічок»
11 – О. Коломієць «Фараони»
Вартість квитків: 70–90 грн.

КИЇВСЬКА АКАДЕМІЧНА МАЙСТЕРНЯ 
ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА «СУЗІР’Я»

www.suzirja.org.ua
Вул. Ярославів Вал, 14-б, тел. 272-41-88 
6 – Є. Чуприна «Цвєтаєва±Пастернак»
7 – Ю. Едліс «Клеопатра» прем’єра
8 – Т. Іващенко «Мені тісно в імені своєму…»
10 – Е.-Е. Шмітт «Оскар – Богу»
11 – Б. Окуджава «У Барабанному провулку»
Початок вистав о 19.00
Вартість квитків: 50–150 грн.
Мікросцена
Вул. Ярославів Вал, 16
8 – В. Сигарєв «Депо північне»
9, 10 – Х. Левін «Холостяки і холостячки» прем’єра
Початок вистав о 19.30
Вартість квитків: 50 грн.

ТЕАТР ПЛАСТИЧНОЇ ДРАМИ НА ПЕЧЕРСЬКУ

www.ktpd.ho.com.ua
Вул. Шовковична, 7а, тел. 253-93-83
10 – «Дон Гуан. Пантоміма для розумників»

(за О. Пушкіним)
11 – «Маленький принц» (за А. де Сент-Екзюпері)
Вартість квитків: 50–60 грн.

НОВИЙ ТЕАТР НА ПЕЧЕРСЬКУ

www.newtheatre.kiev.ua
Вул. Немировича-Данченка, 5, тел. 285-65-50
8 (19.00) – Е.-Е. Шмітт «Розпусник»
9 (19.00), 10 (18.00) – Р. Шиммельпфенніг

«Під тиском» (Push up 1–3)
Вартість квитків: 50–80 грн.

КИЇВСЬКИЙ ТЕАТР «АКТОР»

www.teatr-aktor.kiev.ua
Вул. Велика Житомирська, 40, тел. 362-50-50
7 (19.00) – Е. Кішон «Шлюбне свідоцтво»
11 (17.00) – О. Галін «Чеське фото»
Вартість квитків: 50 грн.

КИЇВСЬКИЙ ТЕАТР-СТУДІЯ «МІСТ»

www.teatr-mist.org.ua
У приміщенні культурного центру видавництва «Смолоскип»
Вул. Межигірська, 21, тел. 230-25-09
9 (19.00) – Н. Неждана «Одинадцята заповідь,

або Ніч блазнів»

10 (15.00) – Т. Кацаров «Vale et me ama» прем’єра
Вартість квитків: 40 грн.

НОВИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ТЕАТР

www.nut.kiev.ua
Вул. Михайлівська, 24ж, тел. 279-32-78
9 – Ж. Кокто «Читай, читай свою газету» прем’єра
10 – Т. Малярчук «Еротичні сни нашого міста» прем’єра
11 – В. Шекспір «Шекспіріада»
Театр «Божья коровка»
10 – В. Орлов «Золоте курчатко» прем’єра
11 – С. Тейлор «Подорож на чарівний острів»
Початок вистав о 12.00
Вартість квитків: 40 грн

КИЇВСЬКИЙ ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР «БРАВО»

www.teatr-bravo.kiev.ua
Вул. Олеся Гончара, 79, тел. 486-40-22
6 – М.-Б. Мариньє «Кохання у валізі»
7 – М. Камолетті «Метелики, що токують»
8 – Н. Птушкіна «Моя дружина йде до італійця»
9 – Дж. Патрик «Дорога Памела, або Як вбити стареньку»
10 – Ж. Марсан «Успіх? Скандал? Тріумф!!!» 
11 – В. Апостоловський «Чоловік у відрядженні…

або Рога на щастя» прем’єра

НАЦІОНАЛЬНИЙ БУДИНОК 
ОРГАННОЇ ТА КАМЕРНОЇ МУЗИКИ

www.organhall.kiev.ua
Вул. Велика Васильківська, 77, тел. 528-31-86
5 – Квартет ім. М. Лисенка, К. Баженова (ф-но),

н. а. В. Кошуба (орган), О. Швидка (сопра-
но), А. Лабуть (мецо-сопрано), А. Кирилов 
(тенор), О. Чорнощоков (бас)

6 – З. а. А. Ільків (труба), Т. Слюсарчик (труба) 
Польща, н. а. І. Калиновська (орган)

7 – Т. Рой (флейта), Г. Бубнова (орган)
8 – С. Котко (колоратурний бас), К. Баженова 

(ф-но), В. Балаховська (орган), К. Шарапов 
(скрипка), О. Госачинський (віолончель)

9 – Н. а. В. Кошуба (орган)
10 – Ансамбль класичної музики імені Б. Лятошинського

НАЦІОНАЛЬНА ФІЛАРМОНІЯ УКРАЇНИ

www.filarmonia.com.ua
Володимирський узвіз, 2, тел. 278-16-97 (каса) 

5, 6 – Музичний фестиваль до 80-річчя створення 
Національної спілки композиторів України

8 – Абонемент № 7 «Мистецтво фортепіанної гри».
Б. Блох (ф-но) Німеччина

10 – Національний академічний духовий оркестр 
України, Н. Пономарчук (диригент) 

11 – Ансамбль старовинної музики «Cinco Siglos» 
(«П’ять сторіч») Іспанія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПАЛАЦ МИСТЕЦТВ «УКРАЇНА»

www.palace-ukraina.kiev.ua
Вул. Велика Васильківська, 103, тел. 247-23-16
8, 9 – Валерій Меладзе
Мала зала
Театральний центр B.ROOM
6 – Е. Іонеско «Пісня про равликів» Театр «У кошику» 

(м. Львів) 
7–11 – вистави Київського академічного театру

на Подолі

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦИРК УКРАЇНИ

www.circus.kiev.ua
Пл. Перемоги, 2, тел. 486-39-27 (каса)
Програма «Цирк класичний, фантастичний»

Примітка:
у репертуарі можливі зміни

Підготувала Алла ЯКОВЕНКО

з 5 до 11 листопада 2012 року
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Виставки

Текстиль… в акваріумі
Столичний Музей сучасно

го мистецтва України запро
шує переглянути різноплано
ві виставки. На одній із них 
– «ЛьвівАРТекстиль» мож
на оцінити роботи майстрів 
львівського осередку худож
нього текстилю.

Осередок представлено як 
окремішнє явище в контексті су-
часних українських мистецьких 
практик, який виступає промо-
утером новацій та світових мис-
тецьких тенденцій у цій сфері. 
Особливістю виставки є залу-
чення поруч із знаними митця-
ми креативної молоді, випуск-
ників Львівської національної 
академії мистецтв.

«Розшифрувала» закодовані в 
полотнах ідеї куратор і учасник 
виставки, професор кафедри ху-
дожнього текстилю Львівської 
національної академії мистецтв 
Таміла Печенюк. Вона пояснила: 
сучасний текстиль давно вий-
шов за межі ужиткового, нага-
давши про суть мистецтва, якою 
є реакція художника на навко-
лишнє життя, що в цьому випад-
ку відображена в текстильному 

матеріалі. Це, наприклад, ви-
дно у триптиху Софії Бурак «Ді-
алог»  – бесіду передано ко-
льорами: білий – це один стан, 
червоний – більш динамічний, 
а в центрі переплетення, немов 
думок.

У роботі Василини Буря-
ник «Міль» (Фрагмент спини) 

химерна істота з людським об-
личчям, зображена на панно, по-
трапляє у незвичну для неї сти-
хію, воду. «Частина розтину» вже 
неіснуючої істоти подана авто-
ром з метою привернути увагу 
людини до екологічної темати-
ки і проблем.

«Для сучасного текстилю ха-
рактерне активне проникнення 
в нього нетекстильних матері-
алів – металу, дерева, плівки, 
навіть залучення води в аква-
ріумі, – коментує Таміла Пече-
нюк. – Цікаве поєднання по-
лотна з металом, арматурою в 
поліптиху “Біле” Ліни Савчен-
ко. Колажування різнорідних 
матеріалів відображує життя, 
в якому щось тремтливе існує 
паралельно із жорсткими ре-
чами. В “Композиції” Марічки 
Тіменик засушене листя поєд-
нано з плівкою. Так зафіксова-
но життєві спогади: листя, що 
уособлює природу, протистав-
ляється “хімізму” сьогодення, а 

також неприродності, нещирос-
ті людських стосунків».

У роботі «Часопростір» самої 
Таміли Печенюк бачимо систему 
символів – ріку часу (перехід з 
одного стану в інший) та дорогу 
як прояв тяглості, а також зве-
дення різних масштабів.

Ольга Парута в роботі «За-
лишки інформації», беру-
чи фрагменти плахти, яка для 
українця – архетип, вишила на 
них систему знаків, нібито на-
писавши послання. Це складна 
філософська робота художни-
ці, яка представляла Україну на 

Міжнародній трієнале текстилю 
світового рівня в Лодзі (Польща). 
На виставці можна побачити і 
творчість Наталі Куки, яка пре-
зентуватиме Україну на цьому 
фестивалі наступного року.

Наталя Шимін познайоми-
ла гостей з етапною для рівня 
Львівського осередку роботою 
«На згадку з найкращими поба-
жаннями», яка отримала другу 
премію на Першій всеукраїн-
ській трієнале художнього тек-
стилю в Києві.

Анна Попова працює, вико-
ристовуючи унікальний різно-
вид техніки ручного черпаного 
паперу, запозичений у японців.

«Яке ж майбутнє чекає на тала-
новитих, як бачимо, випуск ників 
академії?» – спитали ми в профе-
сора і отримали обнадійливу від-
повідь: «В останні роки активно 
стали розвиватися дизайн-студії, 
тому що люди тягнуться до гар-
ного. Наші випускники працю-
ють в дизайні інтер’єру та у фешн-
індустрії.  Візьмемо “от кутюр” 
– що працює? Ручна робота – тка-
нина ткана, мальована, вишита, 
гаптована, аплікатована. Стають 
вихованці академії і художника-
ми, як ми кажемо, контемпорарі».

Залишається побажати: «У 
 добру путь, сміливі експеримен-
татори!», принагідно згадавши 
народну мудрість про те, що смі-
ливість міста бере.

Його творчість органічно 
входить до загальноєвропей
ського  процесу розвитку об
разотворчого мистецтва, але 
до 1992 року не була  офіцій
но визнаною.  Він порушував 
загальнолюдську проблема
тику (життя і смерті, земного 
й потойбічного). «Я ніколи не 
займався чисто формальними 
пошуками. В кожну роботу вкла-
даю якусь ідею, підтекст, задум. 
А в глядача хочу викликати певні 
асоціації з дійсністю», – казав ху-
дожник зі Львова Карло Звірин-
ський. У жовтні минуло п’ять ро-
ків, як митця немає з нами. 

Знайомлячи людей із робо-
тами майстра, мистецтвозна-
вець Ірина Алексєєва заува-
жує: «Нам цікавий шлях його 
становлення.  Звіринського ми 
знаємо як художника останніх 
років по роботах абстрактно-
го характеру із пошуком но-
вих прийомів, форм та грою із 
предметами. Але нам привезли 

і роботи 40-их років, коли він 
ще не був маститим автором. 
Звернемо увагу на унікальні за-
мальовки: як багато вони нам 
кажуть, підводять до творчо-
го шляху. 

Як він уловлює складні ракур-
си і передає їх! Портрет матері, 
яка спить, – вже за характером 
образу нам зрозуміло, що сім’я 
незаможна. 

В той час художники теж ви-
їжджали на пленери, і нам ціка-
во продивлятися живопис, зро-
блений на відкритому повітрі 
40–50-х років. 

А ось придивіться до вико-
ристаного матеріалу – це навіть 
не полотно, а картон! Аплікатив-
ні пошуки… 

Побачивши твори Звіринсько-
го, відвідувачі з американської 

делегації вигукнули: «Боже мій, 
це Матісс!» 

І знову природа. Милують око 
улюблені Карпатські пейзажі.

Митець пробує використа-
ти різні техніки та матеріали – 
графіку, ліноріт, кольоровий 
папір. 

При погляді на більш пізні ро-
боти складається враження, що 
всі зображені предмети взаємо-
діють між собою. До того ж при 

наближенні до твору – одне від-
чуття, а відійдемо – і він грає по-
іншому». 

Поспішайте подивитися ви-
ставку 50-и творів митця, яку ра-
зом із сином Юрієм привезла до 
Києва донька художника Хрис-
тина Звіринська-Чабан!

Сторінку підготувала 
Світлана СОКОЛОВА

Фото Юрія ШКОДИ

Ірина Алексєєва закохана в пейзажі

«Копиці» (поч. 40х рр.)

«Боже мій, це Матісс!»

Таміла Печенюк та її «Часопростір»

Таміла Печенюк «Повернення» Софія Бурак. Триптих «Діалог»
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ВІД ДІДІВ-ПРАДІДІВ
Грудкотрус, ворота зими, листопа

день, а ще сонцеворот, сутінки року, 
льодовий коваль, перезимник, місяць 
останньої живої води… Природа хова
ється, затихає, засинає в передзим’ї. 
Та люди не сплять, за будьякої пого
ди чи негоди копошаться, трудяться, 
спілкуються, відпочивають та свят
кують. А ось які свята за народним 
календарем чекають нас у найближ
чі сім днів.

2 листопада – Артемів день. Той, 
хто цього дня народився, любить, ша-
нує ліс, розуміє мову звірів та птахів і, 
буцімто, має свого лісового покрови-
теля – вовчицю.

3 листопада – «Як листопад дерев 
не обтрусить – довго зима бути мусить».

4 листопада – святкують день Ка
занської ікони Божої Матері. Про-
щаються з теплом: «З Казанської тепло 

морозу не указ». Завершували всі по-
льові роботи. Їздили ще на возах із ко-
лісьми, та полози клали з собою на віз 

– аби сніг не застав зненацька в дорозі. 
Дів чата, які вважали себе не дуже кра-
сивими, цього дня бігали вранці до лісу. 
Потрібно було зірвати листок з інеєм, 
подивитися в нього, як у дзеркало. І 
тоді усе негарне «спаде з лиця». Зазви-
чай святкували цей день весело, з пи-
вом та брагою, вітали заробітчан, які 
повернулися з далеких країв до рід-
ної оселі. А ось деякі прикмети, за яки-
ми завбачали прийдешню зиму: «Якщо 
небо зранку заплаче – то на вечір зима 
прискаче». «До Казанської – не зима, а 
після Казанської – не осінь».

5 листопада – Якова. Проводили та-
кий обряд: ходили на ниву, «пригоща-
ли» землю Казанським пирогом – щоб 
на той рік була родючою та щедрою.

6 листопада – Святителя Афана
сія. Дівчата збиралися в гурти прясти, 
вишивати та ворожити на суджених. 
Святитель підкаже вірну, хорошу долю 

– лишень зумій ї ї обрати.
7 листопада – «Або дощем заливає, 

або снігом замітає». «Грім у листопаді – на 
малосніжну зиму». «Маленька в листопада 
кузня, а на всі ріки й озера кайдани кує».

8 листопада – день Святого вели
комученика Дмитра Солунського. 
Святий Димитрій закінчує землероб-
ський рік, приводить зиму, замикає зем-
лю і тримає ключі у себе аж до весни, 
тоді і передає їх Святому Юрієві. Дівча-
та, яких не посватали до Дмитра, будуть 
чекати далі: «До Дмитра дівка хитра, а по 
Дмитрі – хоч за старця, аби не остаться». 
У Дмитрову, або родинну, дідову суботу 
(цьогоріч це – 3 листопада) справляють 

осінні поминки померлих. Спочатку 
правлять у церкві службу Божу, а по-
тім обідають вдома. У Михайла Грушев-
ського у «Матеріалах до етнології» чита-
ємо таке: «Хазяйка наготує якнайбільше 
страв, які люблять діди. Обід буває пізні-
ше, ніж звичайно, після полудня або над-
вечір. За обідом з кожної страви по лож-
ці одкладають в окрему посудину, яку 
з ложками ставлять на ніч на покуття. 
Тут ще в посудині ставлять воду і віша-
ють рушник, щоб уночі «душечки помер-
лих помилися й пообідали». Так колись 
справляли поминки в Дмитрівську субо-
ту на Рівненщині. Дивилися цього дня і 
за погодою: якщо на Дмитрія день без 

снігу – зими ще не буде; Дмитро зі сні-
гом – весна пізня.

ПРАВОСЛАВНИЙ КАЛЕНДАР
2 листопада – Священномученика 

Артемія. День янгола: Герасим, Артемій, 
Клавдія, Валерій.

3 листопада – Преподобного Іларіона 
Великого. День янгола: Феофіл, Іларіон, 
Іван, Яків.

4 листопада – Святого рівноапостоль-
ного Аверкія, Казанської ікони Божої Ма-
тері. День янгола: Єлизавета, Костянтин, 
Богдана, Ганна.

5 листопада – Святого апостола Яко-
ва. День янгола: Гнат, Яків.

6 листопада – Святого мученика Аре-
фи. Ікони Божої Матері «Всіх скорботних 
радість». День янгола: Степанида, Афа
насій, Панас.

7 листопада – Святих мучеників Мар-
кіна, Мартирія. День янгола: Маркіян.

8 листопада – Святого великомуче-
ника Димитрія Солунського. День янго-
ла: Дмитро.

Підготувала Тетяна ШНУРЕНКО
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ЕТНОГРАФІЧНИЙ СЛОВНИЧОК

Бас (басоля) – український народ-
ний музичний інструмент, схожий на 
ві олончель.

Батіг – прикріплений до держака (пу-
жална) мотузок або ремінець, яким по-
ганяють тварин. Колись батіг був ще й 
знаряддям виховання дітей: «Батіг – 
не мука, а наперед наука». У весіль-
ній обрядовості батіг (удари молодо-
го або дружби) відганяв від нареченої 
нечисту силу.

Батурин – місто на Чернігівщині. З 
1669 до 1708 року місто було резиден-
цією гетьманів Лівобережної України.

Башибузук – солдат нерегулярних 
військ у Туреччині XVIII–XIX століття.

КУЛЬТУРА
Якщо культури немає в людських серцях, 
то ніде більше її бути не може.

Дюамель
Душа культури – це культура душі.

Гофміллер
Там, де всі горбаті, стрункість стає ка-
ліцтвом.

Оноре де Бальзак
Мати – це ім’я Господа на вустах і в серцях 
маленьких дітей.

Вільям Теккерей 

Світ – це книга, сторінки якої відкрива-
ються нам з кожним кроком. 

Ламартін
Учинок лише тоді має сенс, коли людина 
здійснює його свідомо і за внутрішнім пе-
реконанням.

Сократ
Будьте мудрими, як змії, і простими, як 
голуби.

Ісус Христос

АФОРИЗМИ ЗІ ЗБІРНИКА «БІЛЯ ВИТОКІВ ІСТИНИ» (Упорядник Микола Волков)

Редакція журналу «Пам’ятки 
України» оголошує про закінчення 
конкурсу на найкращу письмову ро
боту про пам’ятки архітектури, істо
рії та мистецтва місцевого значення. 

Дякуємо всім нашим дописува
чам за надіслані матеріали! 

У наступному номері газети чи
тайте про переможців!


