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Нараду щодо розвитку національних музеїв та 
заповідників проведено під головуванням 

віце-прем’єр-міністра – міністра культури України 
В’ячеслава Кириленка. 

У її роботі взяли участь понад сорок керівників за-
кладів, які прибули до Міністерства культури з усієї 
України. В’ячеслав Кириленко закликав музеї та за-
повідники запровадити європейські підходи в роботі, 
а насамперед – підвищити культуру обслуговування 
відвідувачів, а також розширити перелік платних по-
слуг.

Стало відомо, що вже найближчим часом будуть 
розроблені нові критерії ефективності роботи музе-
їв та заповідників. Вони враховуватимуть кількість 
відвідувачів та проведених екскурсій, якість наукової 
роботи та обсяги зароблених коштів.

Також віце-прем’єр-міністр – міністр культури 
В’ячеслав Кириленко поставив завдання організу-
вати спеціальні програми реабілітації та відпочинку 
для бійців АТО та членів їхніх родин. Цими програ-
мами мають бути передбачені безкоштовні відвідини 
музеїв та заповідників, туристичні маршрути міста-
ми України та спеціальні екскурсії.

У ході зібрання керівники музеїв та заповідників 
озвучили найбільш актуальні проблеми галузі. Про-
позиції щодо стратегії її розвитку увійдуть до окремо-
го підсумкового документа, створеного за результа-
тами наради.

Міністерство культури до-
тримується своїх зобов’язань перед 
ЮНЕСКО щодо збереження куль-
турної спадщини. 

Про це сказав перший заступник 
міністра культури України Ігор Лі-
ховий під час прес-конференції на 
тему «Відкритий звіт громадськості 
щодо виконання Україною рішень 
38-ї сесії Комітету Всесвітньої спад-
щини ЮНЕСКО».

У прес-конференції також взяли 
участь інші офіційні особи.

Художній керівник Націо-
нального одеського філармоній-
ного оркестру Ерл Хобарт увій-
шов до рейтингу 30 професіоналів 
«Musical America Worldwide» у 
США за підсумками 2014 року.

Авторитетне американське он-
лайн-видання обирало номінантів 
шляхом опитування представників 
міжнародної мистецької спільно-
ти. До рейтингу увійшли музикан-
ти, які виявили відчутні результати, 
унікальність, наполегливість перед 
обличчям опору й заскорузлої тра-
диції та винахідливість.

30 січня в Києві у Національно-
му музеї літератури відкривається 
виставка «У казковому світі Все-
волода Нестайка». Вона присвя-
чена 85-річчю від дня народжен-
ня відомого українського дитячого 
письменника, перу якого належать 
більше тридцяти книжок опові-
дань, повістей, казок та п’єс. Тво-
ри Нестайка перекладені багатьма 
мовами світу, ними зачитуються і 
діти, і дорослі.

«Дивоцвіт дитинства» – назва 
виставки народної та авторської 
іграшки, яка відкрилася в Хмель-
ницькому обласному науково-
методичному центрі культури і 
мистецтва. В її організації узяв 
участь обласний осередок Націо-
нальної спілки майстрів народного 
мистец тва України.

Понад 300 виробів від 25 май-
стрів регіону: ляльки (авторська та 
народна мотанка), народні тради-
ційні іграшки з деревини, природ-
них матеріалів, соломки, розписані 
дерев’яні забавки.

«Зігрій солдата» – так називав-
ся гала-концерт фестивалю сучас-
ної військової пісні на підтримку 
воїнів АТО, який проведено в сто-
личному «Українському домі».

Виступили заслужені артисти 
України, лауреати та переможці 
всеукраїнських та міжнародних 
конкурсів. Зі сцени пролунали па-
тріотичні та військові пісні в сучас-
ній обробці. Учасникам свята вда-
лося передати слухачам відчуття 
єдності та віри у світле майбутнє.

Директор «Українського дому» 
Юрій Стельмащук, вітаючи гляда-
чів та учасників, сказав: «Пісня з 
хорошими словами не просто під-
німає дух, а й зміцнює віру. Робить 
нас незламними, а наш дух – твер-
дим. Додає сили та віри в перемо-
гу!»

Метою заходу був збір коштів на 
придбання оптичних військових 
приладів та інших необхідних ре-
чей для бійців, які перебувають у 
зоні АТО.

У Міністерстві культури Украї-
ни відкрито постійну виставку ро-
біт учнів Державної середньої ху-
дожньої школи імені Шевченка.

У заході взяли участь директор 
школи Олена Авраменко, а також 
учні Державної середньої худож-
ньої школи та Київської середньої 
спеціалізованої музичної школи-
інтернату імені Миколи Лисенка.

Виставку оновлюватимуть кожні 
чотири місяці.

Кабінет Міністрів призначив 
заступником міністра культури 
України Ростислава Карандєєва. 
Ростислав Володимирович у 2014 
році був радником міністра куль-
тури України Євгена Нищука, ви-
конував обов’язки директора Де-
партаменту культури Київської 
міськдержадміністрації. 

Народився в Києві 22 червня 1972 
року. У Київському національному 
університеті імені Тараса Шевчен-
ка здобув освіту фізика і юриста. 

Був заступником міністра Украї-
ни у справах сім’ї, молоді та спорту.

Премію за «найкращий корот-
кометражний фільм» на 26-му іта-
лійському кінофестивалі «The Best 
Short Film» здобув український ко-
роткометражний фільм «Давай не 
сьогодні».

Короткометражна картина – де-
бютна робота молодої режисер-
ки з Рівного Христини Сиволап. 
Сценарій стрічки (автор Олексій 
Сиволап) переміг на п’ятому від-
критому конкурсі кінопроектів 
Державного агентства з питань 
кіно. Бюджет фільму складає 1 млн 
259 тис. грн (100 % – фінансування 
Держкіно).

Розповідається про літню по-
дружню пару – Олексія (Володи-
мир Задніпровський) та Христину 
(Алла Соколова), які вирішили по-
мерти в один день. Проте Олексій 
має завершити щось важливе.

Зйомки фільму відбувалися в Ки-
єві, в районі Подолу. Музику до 
стрічки написав український музи-
кант Дмитро Шуров.

З нагоди 35-річчя Музею Пав-
ла Тичини в Києві 27 січня відбула-
ся прес-конференція, на якій роз-
глядали проблеми та перспективи 
розвитку діяльності закладу. Гово-
рили про зв’язок іміджу музею та 
його активність, про плани та про-
екти.

На заході були присутні началь-
ник управління музейної справи 
Міністерства культури України Ва-
силь Рожко, перший заступник ди-

ректора Департаменту культури 
Київської міської держадміністра-
ції Сергій Анжияк та інші.

Музей Тичини став першим дер-
жавним українським музеєм, який 
представить нашу країну на євро-
пейському рівні. Він потрапив до 
списку міжнародного конкурсу 
«Найкращий музей Європи», який 
проводить Європейський музей-
ний форум. Переможець буде відо-
мий уже у травні.

До 5 лютого Міністерство культу-
ри України спільно з Радою міжна-
родних наукових досліджень та об-
мінів проводить тренінг-навчання 
з упровадження електронної систе-
ми моніторингу мережі публічних 
бібліотек України – бази даних з ін-
формацією про бібліотеки, їхніми 
характеристиками та показниками 
діяльності. Перелік показників роз-
ширено відповідно до нових послуг.

Навчаються працівники Київ-
ської міської держадміністрації та 
обласних бібліотек.

До участі в пошануванні пам’яті 
письменника, який віддав творен-
ню дитячої книжки 50 років життя, 
запрошені працівники дитячих ви-
давництв, письменники, журналіс-
ти, шанувальники літератури.

Представлені книжки письмен-
ника, пам’ятні речі, рукописи 
тощо. А також – ілюстрації до книг 
В. Нестайка (роботи А. Василен-
ка, В. Ігнатова, В. Єрка, Є. Житник, 
В. Харченка та інших).

Під час наради 

редактор  
Світлана СОКОЛОВА

новини
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Олег ВЕРГЕЛІС

Пропонуємо вашій увазі 
інтерв’ю віце-прем’єр- 
міністра – міністра 
культури України 
В’ячеслава Кириленка
відомому журналісту, 
члену Видавничої ради 
Національного газетно-
журнального видавництва, 
редактору відділу культури 
газети «Дзеркало тижня» 
Олегу Вергелісу.

У Габріеля Гарсіа Мар-
кеса є відомий роман 
«Кохання під час хо-
лери». Така метафо-

рична назва навіює асоціації 
з нашою теперішньою склад-
ною ситуацією, коли культура 
вимушена жити (ба, навіть ви-
живати) під час війни... Тоб-
то «культура під час війни» 
– драматична формула існу-
вання та самозбереження ці-
лої галузі.

Це розуміють усі. Зокрема 
й міністр куль тури України 
(віце-прем’єр з гуманітарних 
питань) – В’ячеслав Кирилен-
ко. Міністр повсякчас говорив 
про необхідність української 
культури бути на передовій – 
саме сьогодні, саме зараз.

Очевидно, що «саме сьогод-
ні» і самому міністрові не дуже 
позаздриш. Надскладна ситу-
ація з видатками на культуру, 
адже левова частка обґрунто-
вано йде на оборону країни. На 
місцевому рівні також немало 
проблем: фінансування куль-
тури і там стискається, ніби ша-
гренева шкіра у відомій історії 
Оноре де Бальзака.

Втім, віце-прем’єр і міністр 
культури Кириленко – не з тих 
серйозних політичних гравців, 
хто налаштовується на песи-
мізм або прагне шукати «ви-
правдання» поточних проблем 
ситуативними чинниками. На-
лаштований він доволі рішу-
че. Критику (а вона також була 
у деяких ЗМІ, лишень міністр 
зайшов у кабінет на вулиці Іва-
на Франка) сприймає виваже-
но: намагається знайти «раціо-
нальне зерно», якщовоно там є, 
навіть у деяких блогерів.

Саме зараз, незважаючи на 
надгострі виклики східних по-
дій, триває робота в різних 
культурних стратегічних на-
прямках. Це і євроінтеграцій-
ні процеси, і початок зрушень 
у царині театральної реформи, 

і реалізація давно назрілої ідеї 
підтримки національного кі-
новиробника. Але все це не ви-
рішується за день. А розмова 
– все-таки про надгострі куль-
турні виклики саме сьогодення.

– Пане В’ячеславе, сьо-
годні в соціальних мере-
жах серед представників 
нашого культ соціуму до-
волі популярна крилата 
фраза Вінстона Черчил-
ля. Колись його попроси-
ли скоротити витрати на 
культуру на користь армії, 
а він відповів: «А за що ж 
ми тоді воюємо?» Наскіль-
ки така формула Черчилля 
саме зараз характерна для 
України?

– Звісно, Черчилль був му-
дрою людиною. Мабуть, він 
та ще Маргарет Тетчер – най-
видатніші англійські консер-
ватори. І, до речі, культура – 
певною мірою також досить 
консервативна річ. Хоча тут я 
й можу стати об’єктом крити-
ки. Втім, погодьтеся, цінності 
культури також часто консер-
вативні.

Тому, безперечно, Черчилль 
мав рацію. І армію, і культу-
ру потрібно підтримувати. Ми 
сьогодні воюємо за свою зем-
лю, за свій дух, за свої ціннос-
ті. А це означає – за свою куль-
туру.

– Отже, якщо воюємо 
«за прекрасне», то яка все-
таки остаточна бюджетна 
цифра видатків на куль-
туру у 2015-му (з усіма ню-
ансами можливої корекції 
цієї цифри)?

– Знаєте, можливо, у нашій 
сфері могло би постраждати 
набагато більше людей, якби 
справді істотно й болісно ско-
ротили видатки на культуру на 
нинішній рік… Це було б абсо-
лютно неправильно. «Друго-
рядною» культура у політи-
ці уряду не може і не повинна 
бути.

На останньому етапі все-таки 
вдалося збільшити видатки на 
культуру. Майже втричі. Маю 
на увазі, порівняно з тим, що 
попередньо планувалося на 
2015 рік.

– Скільки все-таки плану-
валося?

– Не більше 600 млн грн. Те-
пер – близько 2 млрд 300 млн 
грн.

Багато це чи мало? Ну, звісно, 
недостатньо. Але ви запитайте 
у представника будь-якої іншої 

галузі – «багато» чи «мало» пе-
редбачає бюджет на його на-
прям? І майже кожен відпо-
вість: «Мало!»

Втім, ми сьогодні живемо в 
дуже складних реаліях. Кож-
на державна копійка – на ра-
хунку. Під час формування 
бюджету – 2015 найменш дис-
кусійними були статті оборо-
ни, національних інтересів. 
Решта – дуже й дуже гостро де-
батувалися.

І все ж таки…
Вдалося відстояти найбільш 

принципові позиції саме в гу-
манітарній сфері. Тепер най-
головніше – ефективно ви-
користовувати ті кошти, які 
передбачені.

– Попередньо, як Ви зна-
єте, точилася досить гостра 
суперечка про можливість 
переходу національних 
закладів культури під па-
тронат місцевих бюдже-
тів. А це могло б позбавити 
націо нальні заклади будь-
яких бюджетів…

– Так, але вдалося відстояти в 
рамках нового держбюджету і 
цю позицію. Тобто національні 
заклади культури: національні 
театри, заповідники, музеї – як 

інституції надзвичайно важли-
ві для країни.

Хоча, наголошую, підтрим-
ка національних закладів жод-
ною мірою не знімає питання 
необхідності їхнього подаль-
шого й серйозного високоякіс-
ного реформування. Це стосу-
ється також інших напрямків 
культурної галузі.

– Звісно, кіно це також 
стосується. Адже його в 
нас «реформують» цикла-
ми – щойно змінюється 
очільник Держкіно.

– Високоякісні реформи по-
трібні й кіноіндустрії.

– При тому, що теперішні 
видатки на кіногалузь кри-
тично менші, ніж за попе-
редньої влади…

– Тут парадоксальна об-
ставина. Не всі (навіть у про-
фесійному середовищі) пе-
реконані, що кіногалузь має 
фінансуватися винятково з 
держбюджету. 

Адже кіно – це все-таки і біз-
нес. До того ж за великими ко-
штами на кіновиробництво, 
які, як ви зауважили, виділя-
лися в часи попередньої вла-
ди, тягнеться шлейф коруп-
ційних скандалів. Як наслідок 

Культура всупереч війні ВІЦЕ-ПРЕМ’ЄР-МІНІСТР – 
МІНІСТР КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
В’ячеслав Анатолійович Кириленко народився 7 

червня 1968 року в селищі Поліське на Київщині, 
батько – вчитель музики, мати – працівник куль-
тури. Закінчив філософський факультет Київського 
університету імені Т. Шевченка, у 1997 році здобув 
ступінь кандидата філософських наук. Був актив-
ним учасником студентської Революції на граніті 
1990-го, Помаранчевої революції 2004-го та Євро-
майдану.

У 1993–2002 роках – голова Всеукраїнської моло-
діжної громадської організації «Молодий Рух». На-
родний депутат України ІІІ–VII скликань.

У 2005 році був призначений міністром пра-
ці та соціальної політики, того ж року став віце-
прем’єр-міністром із гуманітарних питань та соці-
альної політики. Після призначення у серпні 2006 
року Віктора Януковича прем’єр-міністром відмо-
вився від посади та очолив фракцію «Наша Украї-
на». У 2012 став главою Комітету з питань культури 
і духовності Верховної Ради України.

На позачергових виборах до Верховної Ради об-
раний народним депутатом України VIIІ скликання 
від партії «Народний фронт».

2 грудня 2014 року Верховна Рада України під-
тримала проект Постанови про формування скла-
ду Кабінету Міністрів України № 1008. В’ячеслава 
Кириленка призначено на посаду віце-прем’єр-
міністра – міністра культури України.
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На виставці «Концтабір Аушвіц – український вимір»
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– недовіра суспільства до чи-
стоти використання держав-
них вливань у національне кі-
новиробництво.

Тобто маємо ситуацію, коли 
потрібно заново переконати со-
ціум, що навіть в умовах війни 
видатки на національне кіно 
потрібно збільшувати.

– Тепер тема, яка викли-
кала нову хвилю диску-
сій. Пам’ятники. Зокрема 
пам’ятники діячам кому-
ністичної епохи, які Ви в 
одному з коментарів ніби-
то закликали зносити. Ви 
не вважаєте, що такі за-
клики ще більше посилю-
ють суспільну напругу? І 
без того навколо багато 
горя. Тут би про живих ду-
мати, а не про кам’яних 
ідолів. До того ж не всі ідо-
ли були негідниками, де-
які щиро працювали на 
Україну.

– Я зовсім нещодавно пере-
глянув реєстри пам’яток на-
ціонального та місцевого зна-
чень. І наголошую: у реєстрах 
пам’ятників комуністичним 
вождям немає. Тому, коли 
місцеві громади й громадські 
активісти на місцях вважати-
муть, що символів епохи кому-
нізму у їхніх містах чи селищах 
не має бути, – вони можуть ді-
яти з власної ініціативи, ухва-
люючи відповідні рішення.

– Ви ж розумієте, що не 
всі «активісти» заглиблю-
ватимуться в особливос-
ті біографій держдіячів, а 
почувши заклик, можуть 
узяти молотки – і до спра-
ви!

– Ви й без мене знаєте, що за 
останній рік в Україні знесе-
но близько тисячі пам’ятників 
Леніну. І це відбулося без іні-
ціативи згори. Ніхто нікого ні 
до чого не закликав. Влада не 
пропонувала ніяких рішень. 
То було вивільнення народної 
енергії, емоційний спротив.

Ще раз наголошу: всі ті 
пам’ятники не мали держав-
ного, національного значення. 
Тобто в реєстрах вони не зна-
чилися. Хоча, звісно, були й 
винятки. Зокрема харківський 
Ленін мав статус пам’ятки міс-
цевого значення. І його знесли 
активісти після рішення міс-
цевої влади. Тепер його немає, 
і мало хто в Харкові про нього 
взагалі згадує.

– Недавно прозвучала 
Ваша заява про ймовір-
ність перегляду керівних 
кадрів у системі національ-
них заповідників і музеїв. 
Кого конкретно це може 
стосуватися?

– Індульгенції з цього приво-
ду не має ніхто. 

Теперішні керівники заповід-
ників, музеїв – люди, як прави-
ло, відомі й авторитетні. Але, 
крім статусності, потрібно оці-
нювати ефективність роботи 
установ.

Зокрема, на певну одиницю 
видатків із держбюджету мав 
би бути показник високої від-
відуваності того чи іншого за-
кладу. З огляду на європейську 
практику, такий заклад мав би 
заробляти певну кількість ко-
штів самостійно. І якщо не бути 
прибутковим, то принаймні 
претендувати на окупність.

На жаль, у нас цього немає.
Отже, рано чи пізно проблема 

реформування стане реальніс-
тю. Маю на увазі заповідники 
і музеї, стандарти роботи яких 
потрібно наблизити до євро-
пейських. З одного боку, їм тре-
ба давати більше самостійнос-
ті, з іншого – ще раз наголошу: 
має бути результативність.

Жодним чином не анонсую 
«полювання на відьом». Але 
вкотре повторюю, що діяль-
ність культурних установ має 
бути результативною. Це один 
із головних критеріїв.

– Напередодні інтерв’ю я 
попросив деяких своїх зна-
йомих – із різних сфер на-
шого культурного життя 
– сформулювати для Вас 
окремі, можливо неком-
фортні, запитання. Ось, на-
приклад, один із київських 
молодих режисерів бідка-
ється, що немає відкрито-
го сценічного майданчи-
ка для молоді, тому трохи 
суворо запитує: а чому це 
левова частка держкоштів 

іде на національні театри, 
якими переважно керу-
ють люди постінфарктно-
го віку, а на безробітне мо-
лоде й середнє покоління 
державі наплювати?

– Так, точиться дискусія про 
різні підходи до менеджмен-
ту в культурі. З одного боку, 
наші національні театри та 
інші культурні заклади кон-
центрують у собі найвідомі-
ші творчі сили країни: актори, 
режисери, музейники. З ін-
шого – справді існує пробле-
ма зміни поколінь. І ви ж не 
будете заперечувати, що мо-
лоде покоління також прагне 
бути причетним до підтримки 
з держбюджету. Це покоління 
більш гнучке, креативне, мож-
ливо менш обтяжене тради-
ційними нормами й формами. 
Такі люди мають рацію, коли 
говорять про закостенілість та 
інертність роботи якихось дер-
жавних інституцій. Тому пи-
тання молодого режисера ніх-
то не знімає.

Підтримка молоді буде. Але 
революційного підходу – «ру-
бати всіх підряд» – не буде. 
Культура – занадто чутлива 
сфера. І в багатьох випадках ху-
дожні керівники, режисери та 
директори культурних закладів 
– на своїх місцях. Втім, і вони 
мусять не сидіти склавши руки, 
а усвідомити, як я вже вкотре 
наголошував, необхідність ви-
сокоякісних реформ.

– Культурні заклади, які 
опинилися на територіях, 
контрольованих бойови-
ками, хоч якось фінансу-
ються нашою державою?

– Зараз це неможливо просто 
фізично. Туди неможливо за-
везти готівку, неможливо здій-
снювати проплати через банки. 
На територіях, окупованих те-
рористами, все грабується.

Стосовно музейних закладів 
на таких територіях – мені по-
відомили, що там переважно 
все «на місці». Але я не дові-
ряю цій інформації. По-перше, 
багато музейних працівників 
із тих країв виїхали. По-друге, 
тепер щось перевірити немож-
ливо. Лише після визволення 
сходу України буде проведено 
серйозну інвентаризацію. Адже 
багато що з музейних фондів 
могло бути просто вкрадене й 
перевезене в Росію.

– Не знаю, як Ви, та інші 
останнім часом у нашому 
культурному просторі май-
же звикли до слова «за-
борона». Переважно за-
бороняють російське кіно 
пропагандистського харак-
теру. Втім, коли «забороня-
ють» ще й п’ятилітньої дав-
ності екранізацію «Тараса 
Бульби», хай навіть супер-
ечливу, але за участю най-
кращих акторів України, 
то… Можливо, в когось уже 
виникає відчуття «північ-
нокорейського синдрому»?!

Отже, запитання про те-
перішню специфіку «забо-
рон» – у контексті наших 
демократичних перетво-
рень та нашого європей-
ського вектора.

– Часи війни завжди вносять 
певні корективи у звичний 
плин життя. Так само й тепер. 
Дещо з суперечливої та відвер-
то пропагандистської масової 
продукції, виготовленої в Ро-
сійській Федерації, все-таки 
має зазнавати «табу».

Моя позиція відома: на теле-
баченні не мають популяризу-
ватися стрічки, в яких прослав-
ляють російських силовиків. 
Тобто людей, котрі зі зброєю в 
руках сьогодні воюють проти 
суверенної України. Я говорив 
про це і в парламенті попере-
днього скликання. І в законо-
проекті пропонував забороня-
ти певну серіальну російську 
телепродукцію, виготовлену 
після 1991 року. Це не стосува-
лося радянських кінофільмів 
про Другу світову війну.

Російський мілітаризм-
імперіалізм, який зараз воює 
проти наших хлопців, «воює» 
також і в сюжетах багатьох 
фільмів.

Втім, моя позиція не передба-
чає «удару» по всій російській 
кінопродукції, яка нині актив-
но презентована в Україні. Се-
ред такої продукції є мелодра-
ми, є незаангажоване кіно. І, 

 КУЛЬТУРНИЙ ДІАЛОГ

27 січня в будівлі Кабінету Міністрів України від-
булася зустріч віце-прем’єр-міністра – міністра 
культури України В’ячеслава Кириленка з керівни-
ками національно-культурних організацій болгар 
України. У ній взяли участь голова Асамблеї болгар 
Феодора Костова, заступник голови Асоціації бол-
гар України Світлана Драгнева та інші лідери бол-
гарських спільнот в Україні.

В ході зустрічі було обговорено роботу болгар-
ських товариств в Україні. В’ячеслав Кириленко 
запевнив, що Міністерство культури буде всіляко 
сприяти задоволенню національно-культурних ін-
тересів болгар України, зокрема права на вивчен-
ня рідної мови у місцях їхнього компактного про-
живання.

 ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ
Напередодні міжнародного дня пам’яті жертв 

Голокосту 27 січня віце-прем’єр-міністр – міністр 
культури України В’ячеслав Кириленко взяв участь 
у відкритті виставки «Концтабір Аушвіц – україн-
ський вимір» в Національному музеї історії Ве-
ликої Вітчизняної війни 1941–1945 років. Вона 
присвячена українським в’язням найбільшого 
концентраційного табору нацистської Німеччини і 
тим, хто його визволяв у 1945 році в складі Першо-
го українського фронту.

В’ячеслав Кириленко наголосив, що Україна за-
вжди буде солідарна з оцінками Голокосту. Віце-
прем’єр-міністр закликав вшанувати пам’ять 
понад мільйона загиблих у концтаборі Ауш-
віц, а також вивчати свідчення тих, хто вижив 
у жахливих обставинах нацистського режиму. 
В’ячеслав Кириленко також нагадав про правед-
ників світу, серед яких митрополит Андрей Шеп-
тицький, отець Омелян Ковч та інші українці, 
які рятували євреїв від знищення, інколи ціною 
власного життя.

«Українська влада докладе всіх зусиль, щоб в 
Україні був мир і щоб представники всіх національ-
ностей і надалі бачили в Україні свій дім», – сказав 
В’ячеслав Кириленко. Водночас віце-прем’єр за-
кликав міжнародну спільноту висловити солідар-
ність з українським народом і підтримати україн-
ців, які протистоять тероризму й агресії на сході 
власної країни.
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На нараді з питань кіновиробництва. Фотознімок Юрія ШКОДИ

Під час зустрічі з лідерами болгарських спільнот 

Учасниці відкриття виставки
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зокрема, в уже згаданому зако-
нопроекті я мав на увазі тимча-
сову заборону.

Щодо «Тараса Бульби», спра - 
вді, погоджуюся: з одного боку 
– наші геніальні актори Бог-
дан Ступка та Ада Роговцева, з 
іншого – ідеологічна редакція 
Гоголя, здійснена режисером 
Бортком на замовлення теле-
каналу «Росія»…

– Зараз Ви говорите як 
політик від культури. Але 
в культурі потрібні й мене-
джери.

– Я відчуваю себе і політиком, 
і менеджером. У політиці я дав-
но – вже майже 20 років. Мій 
перший публічний виступ про-
звучав ще в березні 1989 року 
в Київському університеті. То 
були часи створення Народно-
го руху за перебудову. Тоді ще 
Щербицький був… Мене після 
цього почали вперше виганяти 
з університету…

Водночас, якщо говори-
ти про професійний напрям, 
у політиці багато років по-
спіль я займаюся питаннями, 
пов’язаними з менеджмен-
том культури. Працював віце-
прем’єром з гуманітарних пи - 
тань, працював у комітеті Вер-
ховної Ради з питань культури 
і духовності. Знаю людей куль-
тури, знаю проблеми. Переко-
наний, що спільно ми знайде-
мо шляхи подолання головних 
проблем.

– Чи передбачаються, 
хоча б найближчим часом, 
у форматі ініціатив Мін-
культу програми, які апе-
люватимуть до найкращих 
європейських культурних 
тенденцій і трендів, під-
тримуючи нашу творчу мо-
лодь?

– Обов’язково. Згодом буде 
оголошено конкурс мистець-
ких проектів. Він матиме свою 
назву, як бренд.

Вже в лютому, коли наре-
шті відкриється фінансуван-
ня, мною буде ініційовано 
створення експертної комісії і 
сформовано засади конкурсу 
мистецьких проектів. Експе-
риментальне, дебютне, кон-
траверсійне мистецтво може 
знайти підтримку саме в рам-
ках цієї програми.

– Коли говоримо про 
контраверсійне, то як ро-
зуміти Вашу недавню за-
яву на телебаченні про 
можливість роботи в Мін-
культі (на посаді чинов-
ника) Ореста Лютого – до-
сить резонансної постаті в 
Україні? 

Раніше я знав його як та-
лановитого драматичного 
актора Антона Мухарсько-
го…

– Орест Лютий розмірковує 
над можливим форматом на-
шої спільної роботи…

– Ви неодноразово зустрі-
чалися з представниками 
нашого так званого Дер-
жавного кіно. Зокрема з 
очільником кіностудії іме-
ні Довженка. Яка мета та-
ких зустрічей? І що можна 
змінити на державних сту-
діях, які, на жаль, перетво-
рилися на судна, що сіли на 
мілину?

– Немає готового рецеп-
та. Немає й миттєвої відпові-
ді – що можна зробити, аби 
Національна кіностудія імені 
Довженка була відроджена й 
ефективно запрацювала.

Є символічне місце – сама 
студія, сад Олександра Петро-
вича, – є пам’ять про легендар-
не кіно, зроблене тут.

На цей час усі наші рухи для 
покращення життєдіяльнос-
ті студії – лише косметика. А 
далі йти ніхто не хоче. Бо від-
разу постане питання зміни 
відносин власності.

Нині маємо стовідсотково 
державну кіностудію, статус – 
Національна. Її заборонено 
приватизувати. І противники 
зміни форми власності слуш-
но вказують на гіркий досвід 
одеситів: там на студії справи 
не кращі, а навіть гірші. (Хоча 
в них є на 49 % приватний ін-
вестор).

Я не впевнений, що на прива-
тизованих студіях збережеть-
ся суто кінематографічний 
профіль. Втім, зараз голо-
вне – запропонувати механіз-
ми виживання: дати більше 
управлінських можливостей, 
більше фінансової самостій-
ності. Зокрема і для студії До-
вженка.

– Коли йдеться про опти-
мізацію та економію бю-
джетних коштів, то в 
деяких діячів – уже кіно-
галузі – постає чергове 
слушне запитання, знову 
ж таки, адресоване Вам: 
для чого Україні витрача-
ти зайві гроші на структу-
ру Держкіно, коли можна 
обмежитися додатковим 
кабінетом для такої діяль-
ності у будівлі Мінкульту 
на вулиці Франка? Мовляв, 
хай собі там сидять, час від 
часу щось забороняють, 
адже від того, що є Держкі-
но, більше «кіна» з часом 
не з’явиться.

– Тут є традиція. Кінемато-
графісти завжди прагнули 
певної самостійності. Можли-
во, навіть демонстративної. 
Відповідаючи вашим знайо-
мим, які працюють у кіно, ска-
жу таке: я не хочу відкривати 
ще одну лінію фронту, прово-
куючи тему ліквідації Держ-
кіно. Вони працюють разом із 
міністерством, без нас вони не 
можуть ухвалювати програм-
них рішень.

Є питання, над якими ми 
спільно системно працюємо. 
Це, наприклад, питання збіль-
шення надходжень до Спец-
фонду Держкіно – тих коштів, 
які підуть на українське кіно-
виробництво. Є також питання 
запровадження спецзбору на 
підтримку національного кіно. 
Хоча щодо останнього в уряді 
одностайності немає…

– Кого з творчого середо-
вища Ви могли би назвати 
своїми найближчими дру-
зями?

– Прізвищ не називатиму. 
Хоча з багатьма спілкуюся. Це 
митці зі світу опери, драматич-

ного театру, майже з усіх сфер 
культури.

Але все ж таки одне прізвище 
назву. Святослав Вакарчук, мій 
добрий давній товариш. З яким 
ми, однак, часто сперечаємося 
і з питань політики, і з питань 
культури.

– Уже понад півроку три-
вають культурні проекти, 
які підтримують бійців у 
зоні АТО. Театрали, му-
зиканти, художники. На 
жаль, горя менше не стає, 
а біль не вщухає. Мінкульт 
ініціюватиме нові культур-
ні ініціативи на цьому на-
прямі?

– Такі ініціативи мною вже 
започатковані і будуть у май-
бутньому. Бійці АТО безко-
штовно відвідують вистави в 
найкращих театрах країни. Як 
відомо, багато наших митців 
зустрічаються з бійцями АТО – 
і як волонтери, і з творчою мі-
сією.

Наприклад, в останній день 
2014 року я попросив Анатолія 
Хостікоєва, Наталю Сумську й 
Анатолія Гнатюка поїхати ра-
зом у військовий клінічний гос-
піталь. Була дуже тепла зустріч. 
Ми дарували книжки, малюн-
ки дітей із Державної худож-
ньої школи імені Тараса Шев-
ченка, просто спілкувалися.

Під час війни культура не 
може стояти осторонь, вона має 
бути на передовій.

P.S. Про стратегічні плани 
Міністерства культури України, 
про давно назрілу театральну 
реформу, про престиж та імідж 
національного кінопродукту та 
його місце в українському про-
каті читайте у продовженні 
інтерв’ю в наступному номері 
«Культури і життя».

 ПИТАННЯ ДИСКРИМІНАЦІЇ
За словами В’ячеслава Кириленка, озвучених 

представникам ЗМІ, російські театри в Україні по-
винні працювати і мати підтримку держави. У 
жодному разі вони та інші заклади ніколи й ніде 
не мають піддаватися дискримінації. «Я поважаю 
доробок деяких російських театрів, які цікаво пра-
цюють не тільки у Києві, а й в інших містах України. 
Тому ще раз наголошу: не планую ініціювати якусь 
політику дискримінації. Ми один народ. Ми може-
мо говорити різними мовами, але мусимо працю-
вати на одну країну – Україну, на ї ї національні ін-
тереси», – зазначив Кириленко.

 ПРОХАННЯ ДОПОМОГИ
Лідер гурту «Brutto» (екс-«Ляпіс Трубецькой») 

Сергій Міхалок та його продюсер Антон Азізбекян 
звернулися до віце-прем’єр-міністра – міністра 
культури В’ячеслава Кириленка з проханням допо-
могти в отриманні права на постійне проживання 
в Україні.

Сергій Міхалок пояснив, що підтримка гуртом «Ля-
піс Трубецькой» революційних подій в Україні не-
гативно і вороже сприймається владою Білорусі та 
Росії, які створюють перешкоди для повноцінного 
творчого процесу. Тому лідер «Brutto» та його про-
дюсер, не відмовляючись від білоруського грома-
дянства, вирішили отримати право на постійне про-
живання в Україні. Сергій Міхалок розповів, що у 2015 
році його гурт планує два всеукраїнські концертні 
тури, запис нового альбому та кліпів в Україні.

В’ячеслав Кириленко звернувся з листом до мі-
ністра внутрішніх справ України Арсена Авакова з 
проханням якнайшвидше надати дозвіл на постій-
не проживання в Україні Сергію Міхалку та Антону 
Азізбекяну.

наголос

В робочому кабінеті

На нараді з питань туризму

Сергій МІХАЛОК та В’ячеслав КИРИЛЕНКО
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Світлана СОКОЛОВА

Позачергове засідання ради безпеки ООН, при-
свячене Україні, відбулося у Нью-Йорку. За-

ступник Генерального секретаря ООН Джефрі 
Фелтман закликав усі сторони конфлікту відновити 
діалог.

«Десятки людей загинули, включаючи жінок і ді-
тей, більше сотні – поранені. ОБСЄ, з огляду на ана-
ліз кратера, встановила, що ракети були випущені з 
території, підконтрольної “ДНР”. Маріуполь пере-
буває поза зоною безпосереднього конфлікту. Тобто 
очевидно, що стріляли, спеціально прицілюючись у 
мирне населення. А це є порушенням міжнародного 
права», – заявив він.

Фелтман також повідомив, що генсек ООН сподіва-
ється повернути ситуацію на шлях дипломатії і мир-
ного врегулювання. «Для цього він попросив мене по-
вернутися в Україну наступного тижня», – сказав він.

Працівники посольства України в США приєднали-
ся до всесвітнього заклику звільнити незаконно утри-
мувану Росією українську льотчицю Надію Савченко.

Під вікнами Білого дому відбулася акція на підтрим-
ку України. А у багатьох містах світу люди вийшли на 
акції підтримки Надії Савченко, яку приурочили до 

відкриття засідання Парламентської асамблеї Ради 
Європи, де полонянка мала представляти Україну 
як народний депутат. Активісти закликали вийти на 
вулиці Лондона, Берліна, Берна, Будапешта, Буенос-
Айреса, Парижа, Мельбурна та інших міст.

Ініціатор проведення заходу – адвокат Савченко 
Марк Фейгін, який напередодні написав відкритого 
листа Володимиру Путіну із закликом звільнити На-
дію.

У Парижі спільно з українською 
громадою Франції та єпархією Свя-
того Володимира Великого Посоль-
ство України вшанувало пам’ять 
українських героїв, які віддали жит-
тя за свободу та незалежність Укра-
їни, – повідомляє сайт Міністерства 
закордонних справ України.

Зустріч відбулася на могилі Си-
мона Петлюри, Головного отамана 
військ УНР, голови Директорії УНР. 
Його поховано на кладовищі Монт-
пранас. Це одне із найвідвідувані-
ших місць українського Парижа.

««Ukraine Today» – україн-
ський супутниковий телеканал під 
такою назвою презентували в По-
сольстві України у Парижі.

Про це повідомляється на сайті 
Міністерства закордонних справ 
України.

Важлива подія зібрала числен-
них представників дипломатич-
ного корпусу та французьких жур-
налістів, перед якими виступили 
Надзвичайний і Повноважний По-
сол України у Франції Олег Шам-
шур, команда телеканалу, а також 
українські експерти.

Глибоко переживають події 
в Україні, зокрема війну на Дон-
басі, українці діаспори в різних 
країнах світу. Серед них чимало 
вихідців із Бережанщини.

Родина уродженця села Тростя-
нець Ярослава Ликтея у місті Вайт-
сборо (США) збирає допомогу для 
наших захисників і молиться з по-
братимами за мир.

Доля 90-літнього Я. Ликтея не-
проста. Під час Другої світової вій-

Презентація каталогу вистав-
ки до 200-річчя Т. Шевченка від-
булася в Національному музеї Та-
раса Шевченка в Києві. Експозиція 
була представлена у Нью-Йорку в 
червні-грудні минулого року.

Участь в обговоренні видан-
ня взяли представники Інститу-
ту Критики, Інституту літератури 
Національної академії наук Украї-
ни, Київського національного уні-
верситету імені Тараса Шевчен-
ка, Національного музею Тараса 
Шевченка та інших організацій.Українська учасниця «Міс 

Всесвіт – 2014» Діана Гаркуша 
стала другою віце-міс, потра-
пивши до трійки фіналісток пре-
стижного міжнародного конкурсу 
краси, який відбувся в Майамі.

Корона «Міс Всесвіт – 2014» 
дісталася 22-річній колумбійці 
Пауліні Вега. Українка, на дум-
ку міжнародних експертів і фана-
тів, була однією з найяскравіших 
учасниць змагання. Готуючись до 
нього, вона часто організовувала 
флешмоби на підтримку України 
за участю «міс» інших країн.

«Діана блискуче виступила… На 
другому запитанні вона змогла 
своєю відповіддю привернути ува-
гу світової громадськості до ситуа-
ції в Україні. Друга віце-міс Всесвіт 
– 2014 – це чудовий результат для 
нас. Ми пишаємося Діаною і на-
шою країною», – прокоментува-
ла Олександра Раффін, президент 
конкурсу «Міс Україна-Всесвіт».

До березня в Хмельницькому об-
ласному художньому музеї перебува-
тимуть картини відомої емігрантки, 
художниці та мистецького критика 
Аркадії Оленської-Петришин. Екс-
позиція включає 24 живописних по-
лотна та графічні аркуші різного пе-
ріоду творчості художниці.

Найвідомішою є серія «Флора-
кактуси» – без пишної краси та 
експресивності, проте з глибоким 
ліризмом.

У столиці Польщі Варшаві 
парк біля посольства Російської 
Федерації перейменували на честь 
Надії Савченко.

Таким чином польська влада ви-
рішила вкотре показати своє став-
лення до російсько-путінської агре-
сії проти України на сході України.

Зміни вже з’явилися і на картах 
Google. Ініціатором акції є Фун-
дація «Відкритий діалог». За ін-
формацією активістів, невдовзі 
на Google Maps можна буде зна-
йти більше парків та зелених наса-
джень імені Савченко.

Радіо Спілка» – під такою наз вою 
створюється новий проект Спілки 
українців у Португалії. Він орга-
нізовується насамперед для залу-
чення українців, які проживають 
за кордоном, до державотворення 
України. Через громаду, що ма-
тиме голос у європейській країні, 
вони ефективніше зможуть допо-
магати Батьківщині.

Розпочинається проект без знач-
них ресурсів і на волонтерській 
праці. Учасником може стати ко-
жен, хто захоче поділитися ціка-
вою інформацією. Потрібно буде 
лише записати свою розповідь чи 
інтерв’ю на будь-який цифровий 
носій та передати через Інтернет-
ресурси на адресу Спілки україн-
ців у Португалії. Інформацію, те-
матичні інтерв’ю з українськими та 
португальськими політиками, уря-
довцями, діячами культури тощо 
розміщуватимуть у формі аудіо-
новин на її сайті.

В Університеті Мічигану в місті 
Анн-Арбор (США) відбувся протест, 
організований студентами та укра-
їнською громадою, за участю лю-
дей різних національностей проти 
концерту пропутінського дириген-
та Валерія Гергієва, а також вручен-
ня йому почесної нагороди «Ford 
Honors Distinguished Artist Award».

Частина мітингарів лягла на тро-
туарі, імітуючи таким чином загиб-
лих від рук російських окупантів.

Гергієв відомий тісними зв’яз-
ками з президентом Росії Володи-
миром Путіним. Нещодавно він 
дав інтерв’ю одному з американ-
ських видань щодо анексії Криму. 
Одна з цитат: «Було пролито дуже 
багато російської крові в Криму за 
останні 200 років. Це не до мене, 
щоб читати лекцію, але Крим – 
дуже складне питання, яке не може 
бути описане в одному слові “анек-
сія”».

Громада українців у Японії 
«висловлює свій протест щодо 
необ’єктивного висвітлення по-
дій в Україні деякими японськи-
ми медіа».

Один із каналів у висвітленні 
теракту-обстрілу тролейбусної зу-
пинки в Донецьку використову-
вав винятково російські джерела 
інформації. Тому наші співвітчиз-
ники закликають японські ЗМІ 
використовувати передусім укра-
їнські медіа-ресурси для отри-
мання правдивого погляду.

ни його вивезли до Німеччини. 
У місті Байройт закінчив таборо-
ву гімназію, переїхав до Амери-
ки. Учителював у школах, видавав 
книжки. Зараз на пенсії.

Внучка пана Ярослава Юліянка, 
юна художниця, намалювала укра-
їнську родину, яка радісно зустрічає 
воїна-захисника, котрий повернувся 
з війни. Малюнок став змістовною 
різдвяною листівкою, яка символі-
зує світле майбутнє нашої країни.

Заступник Генерального секретаря ООН Джефрі ФЕЛТМАН
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сторінка андрія куркова 

Художник і війна
Андрій КУРКОВ

«Я з ранку до ночі слухаю 
“Гради” і гаубиці в 
Донецьку. Вже остогидло. 
Привіт», – таку смс-
ку надіслав мені 4 
вересня минулого року 
мій давній знайомий, 
художник Сергій Принь.

Творчі люди поділяють-
ся на два основних ти-
пи: мандрівники і са-
мітники. Сергій Принь 

– типовий самітник. Він 
жив у своїй маленькій квар-
тирці, працюючи щодня по 
п’ятнадцять годин у май-
стерні, розташованій поруч 
з будинком, та інколи при-
їжджаючи до Києва, щоб пока-
зати свої роботи або постояти 
з ними на Андріївському узво-
зі в останні вихідні травня, на 
Дні Києва.

Його стиль легко впізнати: 
найчастіше Сергій пише по де-
реву, використовуючи техніку 
іконопису «левкас». Деревину 
для своїх робіт він завжди ви-
користовував особливу: фраг-
менти старовинних меблів, 
які він збирав по всьому Доне-
цьку, а іноді й привозив із со-
бою в майстерню зі столиці. 

Непомітні і неяскраві «лев-
каси» Сергія Приня показу-
ють немов зупинку часу. Зупи-
нився він не сьогодні, а колись 
давно. Можливо, одразу після 
розвалу СРСР. Світ робіт мит-
ця густо заселений героями і 
героїнями, як післявоєнна ко-
мунальна квартира.

У кожного справжнього ху-
дожника чи письменника 
обов’язково є свій внутрішній 
світ, який, якщо придивитися 
або вчитатися, відображає світ 
реальний, який оточує творчу 
людину, але відображає його 
інакше, ніж дзеркало або фо-
тоапарат. Тому що дзеркалом 
або фотоапаратом у цьому ви-
падку є уява, а якщо точніше – 
сприйняття світу художником 
або письменником.

Ось і в цих непомітних і вод-
ночас щільно заселених пер-
сонажами роботах Сергія 
Приня вгадується тихий і при-
землений світ міста Донецька, 
якого вже майже немає і який 
ніколи вже не стане таким, 
яким він був перед весною 
2014 року.

Чи може історичний доку-
мент бути художнім?! Я гадаю, 
що так. І будь-який хороший 
роман про нинішній час теж 

стане «художнім докумен-
том», який описує драму на-
шого часу, документом, який 
показує, що відбувалося й від-
бувається зараз із душею лю-
дини.

Сергій Принь вже кілька мі-
сяців не пише нові роботи. 
Ще недавно, тижнів зо два 
тому, він у себе вдома давав 
уроки 15-річному донецькому 
художнику-початківцю. На-
вчав його малювати під звуки 
вибухів «Градів» і гаубиць. Ін-
коли не випускав учня з квар-
тири, поки не настане хоча б 
короткочасна тиша.

Сергій три місяці шукав во-
дія зі своїм транспортом, який 
погодився б вивезти всі його 
роботи з Донецька. Якось 
знайшовся розуміючий госпо-
дар вантажного мікроавтобу-
са, який пообіцяв це зробити 
і навіть сказав, що у нього і на 
блок-постах сепаратистів, і на 
блок-постах Нацгвардії є свої 
люди. Але коли Сергій запа-
кував усі свої роботи і підготу-
вався до їхнього відправлення, 
господар мікроавтобуса рап-
том передумав, сказавши, що 
це занадто небезпечно.

І ось нарешті через два міся-
ці Сергію Приню вдалося ви-
везти з майстерні все, що він, 
як художник, створив за своє 
життя (крім, звичайно, кар-
тин, які перебувають у приват-
них колекціях і музеях).

Тепер ці роботи лежать у 
квартирах і офісах Києва у 
його знайомих і друзів. Та й са-
мого митця прихистили у себе 

такі ж, як і Сергій, «культур-
ні біженці» – сім’я донецько-
го видавця Веніаміна Біляв-

ського, яка вже знімає в Києві і 
квартиру, і маленький офіс, де 
тепер працює видавництво.

 P.S.
До столиці з Донецька переїхав і найбільш титу-

лований письменник Донбасу Володимир Рафеєн-
ко, двічі лауреат «Російської премії». До Києва або 
в інші міста України перебралися з Донбасу десят-
ки діячів культури і науки. Багатьом із них зараз 
важко повернутися до творчості, до нормальної 
роботи. І ми з вами цілком можемо їм допомогти 
своєю увагою і своїм інтересом до їхньої долі, сво-
єю співучастю.

Гадаю, що й роботи Сергія Приня, вивезені кіль-
ка тижнів тому з Донецька буквально під обстрі-
лом «Градів» і гаубиць, ви зможете скоро побачити 
в одній із київських галерей. Ці роботи змушують 
багато про що замислитися, хоча в них немає по-
літики, немає актуальних сюжетів, співзвучних на-
шому часу. У них – особистий світ художника, світ, 
якого в реальності більше немає.

Фотознімки Андрія КУРКОВА

Кіт Рижик – любитель кальмарів, полотно, олія, 2005, 
Гурзуф (Крим). Публікується вперше

Урочиста зустріч, полотно, олія, 2011 
Публікується вперше

Музичний супровід, дошка, левкас, олія, 2011 
Публікується вперше

Сергій Принь розвішує свої роботи в квартирі Андрія Куркова для приватного вернісажу. 29 січня 2015
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Киянка Влада Ралко 
належить до когорти 
митців, які нині фор-
мують порядок ден-

ний українського арту. Ху-
дожниця у своїх роботах долає 
перешкоди, за якими визнача-
ють координати поточного сві-
ту. І мова йде не про порушен-
ня правил. Ми говоримо про 
інше. Ми говоримо про мис-
тецтво без шкіри, де експресія 
є вираженням внутрішньої не-
захищеності, ритмом душі.

2014 рік видався для Влади 
Ралко надзвичайно плідним. 
Вона провела численні вистав-
ки, створила серії робіт, що 
плавно доповнюють одна одну 
і стають єдиним цілим.

Також художниця взяла 
участь у кураторському про-
екті Валерія Сахарука «Т. Г.», 
який нещодавно завершився 
в Національному музеї Тараса 
Шевченка. Про це і не тільки 
ми поспілкувалися з Владою, 
аби зрозуміти, що насправді 
відбувається в сучасному арт-
процесі, чому більше шансів 
порозумітися з водієм марш-
рутки, ніж із представниками 
вітчизняного музейного сере-
до вища, і як узагалі викорис-
товується мистецький простір.

– Минулого року Шев-
ченко став для Вас осо-
бливо актуальною темою. 
Спочатку була серія ро-
біт про Майдан зі словами 
поета «А я таки мережать 
буду тихенько білії лис-
ти», потім участь у проек-
ті «Т. Г.» Не виникала дум-
ка створити ілюстрації до 
«Кобзаря»?

– Проекти «Прихисток пое-
та» і «Т. Г.» справді минулого 
року завершилися, але праця 
над ними починалася набага-
то раніше. У це, звичайно, ніх-
то не повірить, але оприлюд-
нення їх саме в ювілейний рік 
– чистісінький збіг обставин. 
Шевченко взагалі надзвичай-
но складна постать, яку псев-
допатріоти і державницькі 
структури чомусь визнали за 
можливе приватизувати. 

Врешті маємо якийсь сфаль-
шований і перекручений об-
раз поета-страждальця, якого 
дозволено розглядати лише 
під певним кутом і не можна 
чіпати. Ще маємо альтерна-
тивні версії, такі ж лімітовані 
та підроблені. Отже, постать 
Шевченка обнесена такими 

щільними парканами міфів, 
що будь-яка спроба наблизи-
тися і роздивитися, яка ж вона 
насправді, майже завжди ви-
являється марною.

Можна виокремити дві по-
пулярні версії образу Тараса 
Шевченка: перша – офіційна, 
«велична», друга – іронічна, 
яка нібито знешкоджує офі-
ційну версію, але водночас ни-
щить будь-яке бажання сприй-
няти постать Кобзаря такою, 
як вона є. Обидві виключають 
Шевченка із сучасного жит-
тя і постійно тримають його у 
своє рідному засланні.

Взагалі я не відкидаю мож-
ливості проілюструвати твори 
поета, але це зовсім окрема іс-
торія. Наразі я роблю проти-
лежне, а саме – розмірковую 
про Шевченка «без Шевчен-
ка». У тому, що ми показали 
разом із Володимиром Будні-
ковим та Олександром Баба-
ком, немає сумного дядька з 
вусами, а є тільки ми самі – ко-
жен із таким Шевченком, яко-
го носить всередині.

До речі, «Білії листи», що 
переросли у «Київський що-
денник», також є своєрідною 
присвятою Кобзарю, який так 
страшно «гуляє» на своє двох-
сотріччя.

– Ви постійний учасник 
виставок в Україні і за кор-
доном. У чому полягає спе-
цифіка перебування Ваших 
картин за межами країни?

– Байдуже, де знаходити ро-
зуміння. У цьому сенсі взагалі 
жодної різниці немає, бо лю-
дей, які зчитують мову мистец-
тва, взагалі небагато. Мені 
часом здається, що картини 
краще сприймає і розуміє во-
дій маршрутки, ніж представ-
ники вітчизняного музейно-
го середовища. Я маю на увазі 
відкритість до нового та готов-
ність набувати досвід у неспо-
діваному мистецькому об’єкті.

Глядач у Європі, наприклад, 
може потребувати особливих 
пояснень. Але тут, вдома, він 
часто взагалі відкидає незро-
зуміле. 

Взаємовідносини з мисте-
цтвом – це взагалі складна і 

давня культура, яка передба-
чає граничну необхідність мис-
тецтва для людини. І це стосу-
ється мистецтва загалом, а не 
тільки, наприклад, мистецтва 
стародавнього чи класичного.

– Нині українське мисте-
цтво активно купують на 
світових аукціонах. Але 
перелік авторів, представ-
лених на подібних фору-
мах, залишається майже 
незмінним. Чим можна 
пояснити таку тенденцію?

– Тут повністю переплутані 
причина і наслідок. Це як на 
деяких тренінгах навчають: 
посміхніться, і ваш настрій по-
кращиться. Або, якщо йдеть-
ся про український арт-ринок, 
влаштуйте продаж роботи ху-
дожника за захмарні гроші – 
і ця робота нібито насправді 
почне коштувати цих грошей. 
Ми живемо в дуже провінцій-
ному середовищі, і сприймати 
серйозно подібні результати 
можуть тільки такі самі про-
вінційні прихильники всіля-
ких місцевих рейтингів.

– Чому, на Ваш погляд, 
арт-ринок в Україні ще й 
досі не сформувався на-
лежним чином?

– Потрібно припинити імі-
тувати процес. Формування 
ціни на роботи художника не 
можна пришвидшити штучно, 
це складний процес. Більше 
того, нечиста дешева оборудка 
може перекреслити репутацію 
навіть хорошого майстра.

На жаль, майже всі, хто фор-
мує місцевий арт-ринок, спів-
працюють із художниками зо-
всім не тому, що розуміються 
на мистецтві і жити без нього 
не можуть. Ми не маємо жод-
ного музею сучасного мисте-
цтва, жодної довгострокової 
програми на підтримку сучас-
ного мистецтва, жодного ре-
ального вітчизняного аукціо-
ну чи ярмарку! 

Натомість галерейний чи ін-
ший виставковий простір за-
звичай використовують лише 
як майданчик для світсько-
го рауту – це просто смішно. 
Тобто мистецький простір 
викори стовується для при-
криття, для покращення влас-
ної репутації, для показу но-
вої сукні – для чого завгодно, 
окрім прямого призначення. 
Самі ж художники або грають 
у цю дурну гру, або сидять без 
грошей.

– Наскільки вмотиво-
ваним нині є існування 
Спілки художників Укра-

Сокира над Дніпром

Влада Ралко народилася 1969 року в Києві. За-
кінчила Українську академію мистецтв та архітек-
тури, відділення станкового живопису під керів-
ництвом професора Володимира Шаталіна.

Учасниця численних авторитетних виставок су-
часного мистецтва в Україні та за ї ї межами, зо-
крема презентувала персональні проекти на 
«Арт-Київ – 2007», «Арт-Вільнюс – 2007», «Арт-
Київ – 2008», «Арт-Відень – 2014».

Співпрацювала з такими виставковими май-
данчиками, як Мистецький Арсенал, «Я Галерея», 
«Ательє Карась», «ХудПромо» тощо.

Кожна персональна виставка мисткині ставала 
топ-подією культурного життя України, а участь 
у міжнародних проектах засвідчувала високий рі-
вень майстерності авторки.

Сьогодні Владу Ралко сміливо можна назвати 
ньюзмейкером вітчизняного арт-простору. Ху-
дожниця – одна з найактуальніших персон у цари-
ні сучасного мистецтва.

Здобула премію Всеукраїнського трієнале жи-
вопису 2001 року. З 1994-го – член Національної 
спілки художників України.

Живе і працює в Києві.

Перемир’я

Надя в шафі

сучасне мистецтво
редактор  

Руслан ОНОПРІЄНКО



             всеукраїнський тижневик К*Ж
№ 5, 30 січня–5 лютого 2015 р. 9

їни? Чи не варто взага-
лі відмовитися від таких 
об’єднань?

– Гадаю, Спілці художників 
залишилися функції профспіл-
ки. Кажу «залишилися», бо ра-
ніше вона була ще роботодав-
цем і розподілювачем усіляких 
«совєцьких» державних благ. 
Справа в тому, що Спілка воло-
діє певною кількістю мистець-
ких майстерень, які надає в 
користування її членам. Прин-
цип, за яким це відбувається, є 
темою для важкої окремої роз-
мови. 

Але подібна практика, коли 
муніципальні майстерні на-
даються у користування ху-
дожникам за дуже символічну 
платню, існує в багатьох краї-
нах Європи. Отже, вся справа 
в деталях. Скажу одне: у Спілці 
художників «совкова» ієрархія 
та «совкове» розуміння проце-
су нікуди не поділися.

– Доволі часто доводить-
ся бачити, як публіка від-
мовляється визнавати ту 
чи іншу роботу автора ви-
твором мистецтва. Чому 
сучасне мистецтво так го-
стро потребує «особливої 
підготовки» глядача?

– Особливої підготовки по-
требує будь-яке мистецтво. По-
дивіться на увесь цей натовп із 
аудіогідами в класичних музе-
ях або на вказівники «До Джо-
конди» чи «До Ніки Самофра-
кійської» в Луврі. 

Ви вважаєте, що кожен може 
відрізнити визначну роботу від 
тих, які є не більше, ніж «шпа-
лерами», але плутаються в 
мистецтві новітнього періоду? 
Ще досі про Пікассо і «Чорний 
квадрат» не припинилися га-
рячі суперечки! Про яке неро-
зуміння сучасного мистецтва 
йде мова? Просто класичне 
мистецтво менше, так би мо-
вити, дратує пересічну публіку, 
але від цього воно не стає більш 
зрозумілим.

– Сучасні філософи у 
своїх дослідженнях виво-
дять тезу про поступовий 
перехід людства від «вер-
бальної цивілізації» до 
«цивілізації візуальної». 
Здавалося б, для худож-
ника такий розвиток по-
дій тільки на користь. Чи, 
можливо, я помиляюся?

– Парадокс у тому, що ніби-
то мистецький твір не потребує 
перекладу і є такою собі універ-
сальною мовою. Але багато тво-
рів, наприклад концептуально-
го мистецтва, або ґрунтуються 
на текстах, або вимагають спе-
ціальних пояснень, які є части-
ною роботи. 

Художники дуже різні. Часом 
мені здається, що моя праця та 

праця іншого художника, який 
займається, наприклад, відео, – 
це зовсім різні види діяльності. 
Далеко не всі художники вико-
ристовують візуальну складову 
як головну. 

Для мене, безперечно, візу-
альне в моїх роботах зазвичай 
не потребує додаткових пояс-
нень. Багато хто їх все ж таки 
вимагає. Отже, ваші припущен-
ня щодо переваг візуального 
поки що не спрацьовують.

– Чи виникає у Вас ба-
жання побути на самоті? 
І як це реалізується поза 
майстернею?

– Перебування на самоті – це 
найбільш природний для мене 
стан. І це стосується не тільки 
майстерні. Просто я дуже ре-
тельно добираю своє товари-
ство і також ретельно дозую 
спілкування. Марне спілку-
вання мене спустошує.

– Чого очікує від 2015-
го року художниця Влада 
Ралко?

– Ми почали з цього: «…ме-
режать буду тихенько білії 
листи».

Влада Ралко на фоні власної роботи «Вранці до праці»

Робота з циклу «Білії листи»

Зупинка

Траса до Тараса

 NB
Образ сокири завжди виринав у роботах україн-

ських митців. Незалежно від того, про який пері-
од вітчизняної культури йдеться, цей загрозливий 
символ завжди з’являвся на горизонті. Починаючи 
від Шевченка, і закінчуючи… Владою Ралко.

І тут парадоксальним чином спрацьовує ідея не-
розривності простору і часу. Адже час у цьому ви-
падку уособлюється постаттю Шевченка, а з про-
стором і так усе зрозуміло. Саме образ сокири стає 
точкою перетину цих двох світів. 

Недаремно торік нові роботи художниці виклика-
ли особливий резонанс. Спочатку слід прокинутися 
і «вранці стати до праці», здолавши зовнішнього 
ворога і особливо ворога «внутрішнього». Лише за 
таких умов можна знайти «трасу до Тараса», і спо-
діватися нарешті, що Україна перестане бути поло-
неною в шафі, а «сокира над Дніпром» залишиться 
словосполученням із далекого минулого.

сучасне мистецтво
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 ХАРКІВ
У Харкові драматург і режисер Кіра Маліні-

на спільно з групою однодумців відкриває те-
атр «PlayITback», у якому будуть поєднані техніки 
плейбек-театру, перформансу та гештальт-терапії. 
Засновники називають цей театр театром істо-
рій глядачів. Вони вважають саме аудиторію сво-
їх перформансів головними героями і збираються 
розігрувати наживо історії, які розказують глядачі 
протягом показу.

 ЛЬВІВ/КИЇВ
П’єси італійського драматурга повоєнних часів 

Едуардо де Філіппо продовжують бути надзви-
чайно популярними в Україні. Можливо тому, що у 
творчості італійських неореалістів, які творили за 
важких кризових обставин, передусім ішлося про 
збереження гідності особи пересічної людини в 
жорстокому та несправедливому соціальному сві-
ті. Для України нині це одне з найбільш актуальних 
питань. А Едуардо де Філіппо соціальне підґрунтя 
вкладав до того ж у легкі й ліричні комедії.

У грудні в Національному театрі імені Марії Зань-
ковецької у Львові відбулася прем’єра «Циліндра» 
в режисурі художнього керівника театру Федора 
Стригуна. Наприкінці січня Національний театр 
російської драми імені Лесі Українки представить 
свою нову постановку «Ризик» за п’єсами де Філіп-
по «Ризик» та «Коханці та крадії» Даріо Фо у поста-
новці Леоніда Остропольського.

 ХЕРСОН
У цю неділю стартує вже сьомий локальний те-

атральний фестиваль «Лютий/Февраль». Він про-
ходитиме 1, 2, 9 та 28 лютого в Художньому музеї 
імені Олександра Шовкуненка, клубі «Его» та Бу-
динку Скарлатто.

У рамках фестивалю відбудуться сценічні читан-
ня п’єс драматургів херсонської драмгрупи, зокре-
ма Євгена Марковського «Ичлом» та «Не щади» 
Наталі Блок. Театральна група з Києва «Три дуби» 
– тобто Ігор Білиць, Олексій Доричевський та Аліна 
Скорик – зіграють свою сайтспецифік сторітеллінг-
виставу «Гайдамаки ХХІ» за Тарасом Шевченком. 
А відомий київсько-херсонський режисер Андрій 
Май у копродукції з німецькою театральною гру-
пою «Ріміні Протоколл», московським театром 
«DOC» та санкт-петербурзьким театром «Post» та у 
співпраці з Хельгардом Хаугом і Дмитром Волко-
стреловим представить мультимедійну докумен-
тальну виставу «Кордони та відстані».

2 та 9 лютого біля Будинку Скарлатто будуть про-
ведені меморіальний та святковий перформанси 
на честь патрона фестивалю Всеволода Мейєр-
хольда (визначного російського режисера було 
розстріляно 2 лютого, а його день народження 
святкують 9 лютого).

До речі, саме на цьому фестивалі торік було 
вперше прочитано п’єсу «Щоденники Майдану» 
Наталі Ворожбит.

Юлія КОВАЛЕНКО

Насмілюся заявити, що в 
театральному середовищі 
Харкова заслужений 
діяч мистецтв України 
Степан Пасічник – 
постать унікальна.

Блискучий, знаний ак-
тор, легенда україн-
ського театру Леонід 
Тарабаринов пореко-

мендував Степанкові вступати 
до театрального, побачивши 
його у шкільній самодіяльнос-
ті. А одразу після закінчення 
Пасічником армії про моло-
дого актора театру імені Та-
раса Шевченка заговорили як 
про явище – так потужно, за-
явивши власну тему, зіграв він 
Майкла Корлеоне у сазі «Хре-
щений батько» Олександра Бі-
ляцького!

Степан рано усвідомив окре-
мішність свого шляху. Здобув-
ши другу, режисерську освіту, 
у 1999 році Пасічник разом із 
дружиною Світланою органі-
зував театр «P.S.», який упро-
довж уже мало не п’ятнадцяти 
років є єдиним недержавним 
професійним україномов-
ним театром Харкова і при-
вертає увагу авторською то-
нальністю висловлювання 
крізь класичні та сучасні тво-

ри. Мета-текстами в цьому ко-
лективі були і залишаються 
«Месьє Амількар…», «Приго-
ди ведмедиків панда», «Ци-
ганська муза», «Сойчине кри-
ло»…

Прийнявши пропозицію ко-
лективу театру імені Шевчен-
ка очолити його одразу піс-
ля Андрія Жолдака, Пасічник 
не вважав це за вершину сво-
єї кар’єри, тож не полишив і 
власного дітища, на якому че-
рез два роки вирішив зосере-
дитися остаточно і цілковито.

Як режисер, С. Пасічник 
пристрасний до драматургії, 

прози, поезії найвищого шти-
бу. Він завжди з дивовижною 
інтуїцією митця на крок ви-
переджає свій час, часто при 
цьому орієнтуючи довколиш-
нє театральне середовище: на 
початку 90-х Пасічник (ще де-
юре актор) повернув рідному 
«Березолю» переосмислену 
«Маклену Ґрасу». Десятиріч-
чя потому як викладач актор-
ської майстерності кафедри 
театру анімації Харківсько-
го національного театру мис-
тецтв імені Івана Котлярев-
ського «зухвало» поставив зі 
студентами оповідання Анто-

на Чехова в манері, близькій 
до нині всім відомих експери-
ментів Алвіса Германіса.

А на стрімко комерціалізо-
ваній сцені театру імені Шев-
ченка тим часом, наче пере-
гук голосів самотніх у пустелі, 
лунали його елітарні поста-
новки «Адвоката Мартіана» 
Лесі Українки та «Негоди» 
А. Стріндберґа. Наприкінці 
2000-х Пасічник відкрив Хар-
кову драматургію МакДонаха 
(«Каліка з острова Інішмаан» 
вже у третій редакції йде нині 
у театрі «P.S.», а «Королева 
краси» стала найвдалішою ви-
ставою пост-жолдаківського 
періоду розвитку театру імені 
Т. Шевченка).

Особлива місія поета, акто-
ра, режисера, педагога С. Па-
січника – громадянська. Чес-
но кажучи, не знаю, яка його 
іпостась борця за Україну в 
Харкові важливіша… Чи того 
юнака, який почергово з бать-
ком, головою харківського 
крайового «Руху» Володими-
ром Пасічником, боронив но-
чами меморіального каменя 
воїнам УПА в Молодіжному 
парку, облаштованому на міс-
ці міського кладовища? Чи 
цього чоловіка, який з прита-
манною йому негучною, проте 
лідерською харизмою навер-
тає в українську «віру»?

Режисер у полудень віку

театр

У Полтавському академічному 
обласному українському музично-
драматичному театрі імені Миколи 
Гоголя відбулася прем’єра вистави 
«Мить… Життя…» за п’єсою 
американського драматурга 
Торнтона Вайлдера «Наше 
містечко». Гоголівці показали 
«своє містечко» – універсальне. 
У ньому живуть, закохуються, 
помирають і знову народжуються.
Режисер вистави Владислав Шевченко 

не випадково звернувся до сучасної дра-
матургії, в яку закладено глибокий фі-

лософський зміст. Адже жоден із нас не 
замислюється над прожитим днем, не по-
мічає, хто сьогодні пройшов повз, яким 
гарним був світанок тощо. Люди настіль-
ки звикли жити механічно, що кожен 
день у них схожий на попередній.

Лише помічник режисера у виставі 
«Мить… Життя…» Тимофій Зінченко по-
стійно перериває дію, розповідаючи про 
минуле чи заглядаючи у майбутнє цього 
містечка. Такий собі провідник, янгол чи 
інколи й Бог, який творить цей світ, герой, 
який поза часом і простором веде наших 
героїв до пізнання різних життєвих істин, 

а глядачів спонукає мислити, зануритися 
у глибини своєї пам’яті.

Вистава «Мить… Життя…» стане тери-
торією для роздумів у репертуарі полтав-
ського театру, адже цей спектакль – це 
спроба гоголівців дати свою відповідь 
на одвічні запитання: «Хто ми є?», «Для 
чого?», «Навіщо?» Актори запропону-
вали глядачам обрати свій шлях: зали-
шитися у чорно-білій історії чи побачити 
різнобарв’я навколишнього світу, зрозу-
мівши, що кожна мить… – це життя…

Ольга КОВАЛЕНКО

Цінуйте кожну мить життя!

Степан ПАСІЧНИК. Фотознімок Дмитра ПЕТРОВА

Головний редактор 
журналу «Український театр» 

Надія СОКОЛЕНКО

Сцени з вистави «Мить…Життя…»

Андрій Май біля меморіальної таблички Всеволода 
Мейєрхольда на Будинку СКАРЛАТТО
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 ВІННИЦЯ
До святкування 10-річчя своєї піснетворчості 

український гурт із Вінниці «ТіК» («Тверезість і Куль-
тура») підійшов дуже ґрунтовно. Воно розпочнеть-
ся заздалегідь – аж за рік, і першим його етапом 
стане концертний тур, котрий стартує 1 лютого у 
київському Палаці спорту. Турне буде найбільшим 
для гурту, охопить 33 міста України і завершиться 
аж 10 червня у «ТіКівському» місті Вінниці.

«Люби ти Україну», – пісня, котра вже встигла 
припасти до душі багатьом українцям, пісня, що 
стала своєрідним символом і набула особливого 
значення для кожного, – стане головною темою 
всього туру. «Кожною піснею і кожною нотою ми 
весь цей час зізнавалися в любові Україні, – гово-
рить лідер гурту Віктор Бронюк. – Зараз важливо 
робити все що можеш, аби підтримати державу, 
змінити щось на краще. І ми теж маємо робити 
те, що в нас виходить найкраще – співати на славу 
цьому народові, на славу всій Україні».

 КИЇВ
30 січня Академічний симфонічний оркестр На-

ціональної філармонії України під орудою Миколи 
Дядюри в рамках свого абонемента «Симфоніч-
ний вимір» представить концерт «Король інстру-
ментів. Два шедеври для органа». У виконанні ор-
кестру та органіста Жана Батиста Моно (Франція) 
прозвучать твори французьких композиторів, які 
навіть в інтернеті зустрічаються нечасто і у не-
численних виконавських версіях: це Концерт для 
органа, струнного оркестру та литавр Франсіса Пу-
ленка і Симфонія № 3 «Органна» Каміля Сен-Санса.

4 та 5 лютого демонструватиметься відрестав-
рований легендарний фільм «Земля» режисера 
світової слави Олександра Довженка. Показ відбу-
деться у живому музичному супроводі етно-хаос 
гурту «ДахаБраха».

«Робити музичний супровід для “Землі” Олек-
сандра Довженка було для нас великою честю і не-
простим творчим викликом, – зізналися учасники 
колективу. – Кадр за кадром український шедевр 
світового кінематографа вражав нас щоразу, як 
ми бралися до праці. Безумовно, ми озвучували 
фільм з точки зору людини ХХІ століття, яка знає, 
що після 1930 року, коли завершилася робота над 
“Землею”, настали часи Голодомору 1932–1933 ро-
ків, репресії. Знаємо і про непросту долю самого 
Довженка в соціалістичній імперії. Водночас ми 
прагнули передати також автентичність і наївність 
тих почуттів і посилань, які несли нам той час та 
епоха і які несе нам донині наша Земля».

2014 року вийшов довгоочікуваний DVD із філь-
мом і музикою гурту, який можна буде придбати 
на показах.

Валентина КУЛИК

Національна опера 
України відзначила 
День соборності 
оновленою постановкою 
твору «Мойсей» 
Мирослава Скорика.

Цією виставою колек-
тив театру розпочав 
також підготовку і до 
важливих для укра-

їнської культури ювілейних 
дат 2016 року – 160-річчя від 
дня народження і 100 років з 
дня смерті Івана Франка.

Створена на межі тисячо-
літь на замовлення Львів-
ського національного театру 
опери та балету імені Соломії 
Крушельницької із благосло-
вення Папи Римського Іва-
на Павла ІІ, опера Мирослава 
Скорика на сюжет поеми Іва-
на Франка «Мойсей» (авто-
ри лібрето Богдан Стельмах і 
Мирослав Скорик) виявилася 
суголосною не лише подіям іс-
торичного минулого України, 
а й реаліям нашого сьогоден-
ня. Одвічне прагнення укра-
їнського народу «вийти з раб-
ства, вирвати його із серця» і 
вибороти щасливе майбутнє – 
змістові домінанти твору Ка-
меняра та опери Мирослава 
Скорика. У постановці Націо-
нальної опери України вони 

прозвучали особливо заго-
стрено.

Творча група постанов-
ників спектаклю до якої 
увійшли Іван Гамкало 
(диригент-постановник), Ана-

толій Солов’яненко (режисер-
постановник), Марія Левит-
ська (художник-постановник), 
Лев Венедиктов (хормейстер-
постановник), Аніко Рехві-
ашвілі (балетмейстер), Петро 

Чуприна (художній керівник 
проекту) і, звичайно ж, автор 
музики, який того вечора сто-
яв за диригентським пультом, 
вдалася до популярного нині 
прийому супроводу синтетич-
ного оперного дійства відео-
трансляцією. Так, у пролозі 
твору демонструвалися відео-
фрагменти, що відображали 
найважливіші сторінки укра-
їнської історії: становлення 
Києво-Руської держави, ко-
зацькі перемоги, поява Укра-
їнської Народної Республіки, 
жахіття і руйнування часів Ве-
ликої Вітчизняної війни. На-
томість епілог, що виконує 
в опері функцію апофеозу, 
ознаменувався показом кад-
рів інтер’єру Софії Київської 
і Державного прапора Укра-
їни. Асоціації із нещодавнім 
буремним минулим викликав 
вигляд декорацій, які сприй-
малися і як гори, і як нагрома-
дження металевих парканів-
барикад.

Проте, попри підкреслений 
символізм візуального ряду, 
основу спектаклю становила 
музика Мирослава Скорика. 
Саме її романтична імпульсив-
ність і драматизм у поєднан-
ні з «вічним сюжетом» поеми 
Івана Франка стали підставою 
для сучасного прочитання 
твору.

«Мойсей» і сучасність

музика

Січневу афішу Львівського 
національного академічного 
театру опери та балету 
імені Соломії Крушельницької 
прикрасила програма 
«З нами Бог! Розумійте, народи!..»
Назва, взята з Різдвяної утрені, одразу 

духовно підносить і викликає в уяві все, 
що пов’язане з християнськими зимо-
вими святами: вертеп із яскравою зір-
кою, прибрану запашну ялинку, осяя-
ні ілюмінаціями будинки і, звичайно, 
коляду. Саме вона звучала впродовж 
кількох днів на сцені у виконанні хору й 
симфонічного оркестру театру під ору-
дою головного хормейстера, лауреата 
всеукраїнського конкурсу Василя Кова-
ля.

Задум вистави, як і його втілення, здійс-
нив художній керівник львівської опери, 
народний артист України Василь Вовкун, 
який визначив жанр композиції як «Різд-
вяне дійство». Артисти в білих ангель-
ських шатах із фантазійними вінками на 
голові, колядуючи, передавали настрій чи 

зміст твору не тільки голосом, емоціями, а 
й оригінальним сценічним рухом.

До виконання були взяті як популярні 
твори, що активно побутують у народі, так 
і складні, суто концертні. Українські ко-
лядки в обробці Петра Турчанінова, Олек-
сандра Кошиця, Станіслава Людкевича, 
Кирила Стеценка, Віктора Степурка, Бог-
дана Сегіна та інших були доповнені но-
ворічними піснеспівами народів світу.

Особливістю концерту, незвичною й 
цікавою для глядачів, були виступи со-
лістів хору (Г. Гарбіт, Г. Герявенко, І. Чі-
кель, В. Роздайгора, В. Матвіїв, Д. Ду-
бровський), які засвідчили високий 
мистецький рівень хору Львівської націо-
нальної опери.

Концерт у вишуканому оформлен-
ні народного художника України Тадея 
Риндзака тепло зустріла громадськість, 
оскільки колядки на сцені театру у вико-
нанні львівського оперного хору прозву-
чали вперше за останні десятиліття.

Надія ТРУШ
Фото Олени ХРАМОВОЇ

Коляда лунає – душу звеселяє

Мойсей – Сергій МАГЕРА. Фото Олександра ПУТРОВА

Головний редактор 
журналу «Музика» 

Ольга ГОЛИНСЬКА
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Вікторія МУРАТОВА

Музика в ефірі – здається, 
що може бути простіше? 
Сьогодні на будь-якому 
носії можна слухати все.

Але лише 90 років 
тому не йшлося на-
віть про передачу 
в запису. Музичні 

трансляції лунали здебільшо-
го у прямому ефірі.

Унікальність Українсько-
го радіо у тому, що чи не єди-
не в усьому інформаційно-
му просторі воно займається 
фіксацією сучасної культури 
України в усіх її проявах. Це 
безцінні записи фольклору, 
колосальна кількість творів 
наших сучасників, неймовір-
ний масив радіопередач, ра-
діо постановки…

Один із провідних музичних 
колективів України – Заслу-
жений академічний симфо-
нічний оркестр Національ-
ної радіокомпанії – відзначив 
85-річчя від дня створення. 
Із цієї нагоди й до 90-річчя 
Українського радіо у Націо-
нальній філармонії відбувся 
святковий концерт, у якому 
виступили солісти, Академіч-
ний хор імені Платона Майбо-
роди та симфонічний оркестр 
НРКУ під орудою заслужено-

го діяча мистецтв України Во-
лодимира Шейка.

Останній учень легендарно-
го маестро Стефана Турчака 
десятий рік очолює оркестр 
Радіо, а також є директором 
Об’єднання художніх колек-
тивів «Музика» НРКУ. Воло-
димир Шейко поставив цілу 
низку масштабних вокально-
симфонічних творів, з його 

ініціативи в радіо- і телеефірі 
зазвучали «Мистецькі історії» 
– спільний проект Національ-
ної радіокомпанії та Націо-
нальної телекомпанії України.

Під орудою Володимира 
Шейка симфонічний оркестр 
НРКУ записав понад 200 ше-
деврів світової та української 
музики до фонду Національ-
ного радіо. За останні чотири 

роки колектив гастролював у 
одинадцяти країнах світу.

Володимир Шейко: «Іс-
торія нашого оркестру напря-
му пов’язана з історією Радіо. 
Адже колектив було створено 
через 5 років після організації 
УР. Тоді, наприкінці  1920-х, 
при всіх обласних радіокомі-
тетах було укомплектовано 
симфонічні оркестри, таким 

 УКРАЇНСЬКОМУ РАДІО – 90!
Нещодавно своє 90-річчя відсвяткувала Націо-

нальна радіокомпанія України. У ї ї складі чима-
ло років працюють відомі оркестри й хори (вони 
входять до Об’єднання художніх колективів «Му-
зика»), без яких сьогодні неможливо уявити ні іс-
торію, ні сьогодення української музичної куль-
тури.

Заслужений академічний симфонічний ор-
кестр базується і здійснює свої записи в одній із 
найбільших у Європі Великій студії Концертно-
студійного комплексу Українського радіо, що має 
чудові акустичні властивості, налічує 400 глядаць-
ких місць, обладнана сучасними технічними за-
собами для проведення аудіозапису, прямих кон-
цертних трансляцій та інтерактивних ефірів.

Академічний оркестр народної та популяр-
ної музики був створений 1929 року в Харкові – то-
дішній столиці України. Спочатку в його складі були 
мандоліни, лютні, гітари, домри, концертини, баяни. 
З 1959-го склад оркестру кардинально змінився: до 
нього увійшли скрипки, альти, віолончель, контра-
бас, бандури, цимбали, сопілка, флейта, кларнет, 
ударні інструменти. Згодом колектив збільшився за 
рахунок кобз і духових інструментів.

У різні роки оркестр очолювали диригенти Воло-
димир Комаренко, Микола Хіврич, Андрій Наумов, 
Андрій Бобир, Валерій Варакута, Святослав Литви-
ненко. З оркестром також працювали диригенти 
Григорій Куляба, Марк Геліс, Віктор Гуцал. Нині ху-
дожній керівник і головний диригент колективу – 
Михайло Пікульський.

Оркестр пропагує народну пісню та інструмен-
тальну музику, а також найкращі зразки світової 
та вітчизняної класики, твори сучасних авторів 
і композиторів діаспори в обробках найкращих 
майстрів аранжування.

музика

Концертна студія звукозапису НРКУ.
Фото Романа РАТУШНОГО Концерт симфонічного оркестру НРКУ. Фото Юрія ПРИЯЦЕЛЮКА

Віч-на-віч із Кобзарем
Уперше за останнє 
десятиліття у Києві 
в рамках мистецького 
проекту «Віч-на-віч 
із Кобзарем» було 
презентовано кантату-
симфонію Станіслава 
Людкевича «Кавказ».
Диригент-постановник – за-

служений артист України Ми-
рон Юсипович, хормейстер-
постановник – заслужена 
артистка України Юлія Ткач. 
До участі у проекті було залу-
чено славетні мистецькі ко-
лективи – Академічний хор 
імені Платона Майбороди та 
Заслужений академічний сим-
фонічний оркестр НРКУ.

Виконання «Кавказу» на 
сцені Київської опери глибоко 
символічне, адже події кінця 
2013 та всього 2014 року зму-

сили всіх нас по-новому пере-
осмислити новітню історію 
України.

Образну сферу геніальних 
віршів і музики органічно до-
повнив талановито вибуду-

ваний відеоряд (художник-
постановник – народний 
художник України Тадей Рин-
дзак, комп’ютерна графіка – 
Володимир Босий, Данило Да-
цишин).

Болючі слова Кобзаря були, 
зокрема, проілюстровані пор-
третами російських самодерж-
ців, відомих антиукраїнськими 
указами. Особливо вразили ка-
дри кіно- й фотохроніки Голодо-
мору 1932–1933 років, розстрілу 
енкаведистами українців, по-
ляків і євреїв у львівській тюрмі 
в липні 1941-го. Події нищення 
міст і сіл Кавказу безпосередньо 
перегукуються із жахливим сьо-
годенням на сході України.

Після завершення концерту 
публіка з вдячністю й підне-
сенням вітала артистів. Поезія 
Шевченка й музика Людке-
вича продовжують надихати 
українство на подальшу бо-
ротьбу за реальну, а не удавану 
незалежність держави.

Юрій ВАСИЛЕНКО

Головний редактор 
журналу «Музика» 

Ольга ГОЛИНСЬКА

Радіометелик 
із 90-річною історією

Фрагмент афіші концерту



             всеукраїнський тижневик К*Ж
№ 5, 30 січня–5 лютого 2015 р. 13

чином з’явилася перша сис-
тема симфонічних оркестрів 
в Україні (філармонійних за-
кладів у той час не існувало)».

Святослав Литвиненко 
– диригент, народний артист 
України, професор: «Радіо – 
це більша частина мого життя. 
1973 року мій професор, дири-
гент Вадим Гнєдаш запросив 
мене на роботу до Симфоніч-
ного оркестру Держтелерадіо 
(тоді так називалася ця орга-
нізація). Із цим колективом я 
працював 10 років. За цей час 
збагатився мій творчий запас, 
ми зробили багато записів. Це 
була справжня лабораторія су-
часної музики».

Специфіка роботи орке-
стру – у постійному «спілку-
ванні» музикантів із надчут-
ливими мікрофонами у студії. 
Жодного зайвого звука, жод-
ної помилки, хиби у виконан-
ні! Слухач у залі пробачить, а 
мікрофон – ніколи.

Вікторія Жадько – дири-
гент, заслужена артистка Укра-
їни, професор: «Музиканти, 
які грають у симфонічному ор-
кестрі НРКУ, постійно вдоско-
налюють свою майстерність, 
адже запис, робота зі звукоре-
жисером – це щоденне випро-
бування на професіоналізм».

У фонотеці радіокомпа-
нії зберігається понад 10 ти-
сяч оригінальних записів ор-
кестру – світової класики та 
української симфонічної му-
зики. Це – матеріалізована су-
часна культура України.

Володимир Сіренко – ди-
ригент, народний артист Укра-
їни, лауреат Національної пре-

мії імені Тараса Шевченка, 
професор: «Мій перший ефір 
з оркестром відбувся 1 грудня 
1991 року, коли Україна здобу-
ла незалежність. За вісім років 
нашої співпраці колектив на-
був чималий досвід студійної 
роботи, ми досягли високого 
рівня, нам довіряли свої твори 
усі провідні композитори Укра-
їни, ми записували маловідомі 
шедеври минулих століть».

Найперший виступ ново-
створеного оркестру Радіоцен-
тру у прямому ефірі відбувся 
5 жовтня 1929 року в Харкові. 
Очолив колектив Яків Розен-
штейн.

Художніми керівниками ор-
кестру в різний час були ві-
домі українські диригенти 
Герман Адлер, Михайло Ка-
нерштейн, Петро Поляков, 

Костянтин Сімеонов, Вадим 
Гнєдаш, Володимир Сірен-
ко, В’ячеслав Блінов. Із ко-
лективом співпрацювали такі 
видатні майстри, як Микола 
Колесса, Натан Рахлін, Олек-
сандр Климов, Ісаак Паїн, Ве-
ніамін Тольба, Стефан Тур-
чак, Ріккардо Капассо.

Євген Станкович – ком-
позитор, Герой України, на-
родний артист України, ла-
уреат Національної премії 
імені Тараса Шевченка, акаде-
мік, професор: «З оркестром 
у мене й моїх колег пов’язані 
довгі роки життя. Саме радіо 
є, було і буде чи не найголов-
нішим пропагандистом духов-
ного світу нашого народу.

Симфонічний оркестр УР – 
унікальний колектив. Тут 
колись починали своє схо-

дження як митці наші видат-
ні класики Левко Ревуцький, 
Борис Лятошинський, згодом 
– їхні наступники, зокрема і 
моє покоління.

Робота УР, і зокрема орке-
стру, є вкрай важливою для 
розвитку сучасного музично-
го академічного мистецтва».

Парадоксально, але, маю-
чи такий серйозний вік, Укра-
їнське радіо водночас – чи не 
наймолодше дитя серед інших 
каналів і станцій. Адже воно 
сьогодні оновлюється, набуває 
іншої форми. Ніби метелик із 
кокона, невдовзі постане нова 
структура – суспільне мовлен-
ня. Хотілося б, аби ті, хто про-
довжать історію Національно-
го радіо, підхопили й естафету 
духовності, розвинули коло-
сальні традиції, що були за-
кладені упродовж дев’яти 
десятиліть роботи компанії, 
зберегли неоціненні скарби 
– понад 100 тисяч фондових 
записів, унікальні колективи 
– Хор імені Платона Майбо-
роди, Оркестр народної і по-
пулярної музики, Заслужений 
симфонічний оркестр.

Аудиторія Українського ра-
діо – найкраща у світі, адже 
його постійні слухачі, особли-
во каналу духовного відро-
дження «Культура» – єдина 
родина. Це своєрідний клуб, 
членом якого можна стати 
лише склавши іспит на людя-
ність, любов до рідного краю, 
інтерес до культурної спадщи-
ни України і світу.

Повний текст статті читайте 
у журналі «Музика». 

Фото Юрія ПРИЯЦЕЛЮКА

музика
 УКРАЇНСЬКОМУ РАДІО – 90!

Великий дитячий хор НРКУ є наймолодшим се-
ред колективів Радіо – заснований 1980 року. Він 
складається з двох груп: молодшої – віком від 6 до 
10 років і старшої – від 11 до 16 років. Загалом це 
приблизно 60 юних артистів. Специфіка й основна 
діяльність хору – записи до «золотого» фонду Укра-
їнського радіо.

Великий дитячий хор завжди бажаний гість у 
найкращих концертних залах Києва, на авторських 
концертах українських композиторів, щорічних 
новорічних виставах.

Незмінний керівник і головний диригент хору від 
дня його заснування – заслужена артистка України 
Тетяна Копилова. 

Академічний хор імені Платона Майбороди 
заснований 1932 року. Цей колектив відкрив нову 
сторінку розвитку української хорової культури, 
заклавши підвалини професійного хорового вико-
навства у сфері радіомовлення.

Славетна історія хору пов’язана з іменами ви-
датних митців ХХ–ХХІ сторіч: Гліба Таранова, Олек-
сандра Міньківського, Юрія Таранченка, Григорія 
Куляби, Валентина Мальцева, Павла Муравського, 
Віктора Скоромного. Зараз художнім керівником і 
головним диригентом хору Радіо є заслужена ар-
тистка України Юлія Ткач.

Колектив здійснив кілька тисяч концертних висту-
пів, провів біля тисячі радіоефірів, створив понад 10 
тисяч фондових записів, серед яких і музика до кі-
нофільмів, документальних, наукових стрічок, ані-
маційних картин. Деякі із фондових записів увійшли 
до ювілейних компакт-дисків, виданих колективом у 
різні роки. Репертуар хору універсальний – від фоль-
клору, зразків духовної музики, шедеврів світової 
класики до творів сучасного хорового мистецтва.

Хор Радіо плідно співпрацює з іншими україн-
ськими колективами та солістами, є постійним 
учасником українських музичних фестивалів.

За диригентським пультом – Володимир ШЕЙКО.

Різдво з Українським радіо
Концерт «Боже, Україну 
збережи!» проекту 
«Мистецькї історії», 
що вже вдев’ятнадцяте 
вийшов у телерадіоефір, 
цього разу мав 
особливу атмосферу.
Тут поєднувалися передчут-

тя новорічних свят і трагічний 
сум, віра у непереможність на-
шого духу та світле майбутнє 
усієї країни й кожного з нас.

Генеральним продюсером 
проекту є Тарас Аврахов, а 
не змін ною ведучою – Галина 
Бабій.

Програма концерту містила 
різноманітні жанри: від поп-
музики та бардівської пісні до 
фолку й класики у звучанні сим-
фонічного оркестру (керівник 
– Володимир Шейко) та хору 
НРКУ (керівник – Юлія Ткач).

Супроводжуючи зірок естра-
ди та виконуючи сольні номери, 
хор і оркестр творили драма-
тургію вечора. Хор нетрадицій-
но співав традиційні колядки, 
лунали пісні Марії Бурмаки, 
сестер Тельнюк, Оксани Мухи, 

чарівні переливи сопілки, від-
творювані відомим музикантом 
Олесем Журавчаком, колядки й 
щедрівки від тріо бандуристок 
Українського радіо, етногурту 
«Кралиця», гуртів «ТаРута» і 
«Дримбададзига».

«Маленький Віденський марш» 
Фріца Крейслера зіграли Богдана 
Півненко та юні скри палі з Дон-
басу; «Меседж з України» Івана 
Небесного озвучив Роман Суржа 
(електро гітара); гімн «Обніміть-
ся ж, брати мої!» на слова Тараса 
Шевченка заспівав чоловічий во-
кальний секстет «VOC_OUT».

Апофеозом вечора стало ви-
конання знаної пісні «Боже, 
Україну збережи!» Тарасом 
Петриненком і Тетяною Горо-
бець.

Творчі колективи НРКУ та по-
важні гості проекту вкотре про-
демонстрували силу національ-
ного мистецтва, що здатне через 
медійний простір об’єднати й 
підтримати країну.

Віра САМОЙЛЕНКО
Фото Юрія ПРИЯЦЕЛЮКА

Тарас ПЕТРИНЕНКО, Алла і Володимир ШЕЙКИ, Юлія ТКАЧ, Тетяна ГОРОБЕЦЬ 

Великий дитячий хор та Оркестр народної 
 і популярної музики НРКУ

Хор імені Платона МАЙБОРОДИ. 
Фото Романа РАТУШНОГО
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 У КІНОТЕАТРАХ ІЗ 29 СІЧНЯ
На цьому тижні від політичної, воєнної та еконо-

мічної напруги любителів кіно відволіче бурлескна 
комедія «Оголені перці». Для наймолодших кіно-
манів на екрани виходить добра анімація «Спец-
загін: Країна вітрів». А для тих, хто прагне більш 
серйозного та динамічнішого кіно, – трилер «Чор-
не море».

Оголені перці
Весільна церемонія зривається просто в церкві. 

Влетівши у храм, друг нареченого Нардо перед 
усіма гостями кричить, що цей без-п’яти-хвилин-
одружений чоловік кохає зовсім іншу жінку. Піс-
ля цього наречена дає Нардо по пиці і їде в Мек-
сику, аби розвіятися і забути огидний інцидент. 
Та хлопець вирішує не коритися підступній долі й 
вирушає на пошуки ображеної жінки. Кожен день 
цієї подорожі приносить несподівані скандали, 
кумедні ситуації та ексцентричних знайомих.

Спецзагін: Країна вітрів
Герої картини живуть у Країні вітрів. Вона сла-

виться тим, що ї ї жителі користуються винят-
ково енергією вітрів. Вдосталь ресурсу вони 
отримують просто від колеса, яке розташоване 
всередині гори. Та одного дня зла відьма викра-
дає колесо, від чого життя в країні просто зупи-
няється. Щоб відновити злагоду на Батьківщині, 
звіряткам доведеться згуртувати всі свої сили.

Чорне море
Довгий час капітан підводного човна сидів без 

роботи. Несподівано до нього звертається таєм-
ничий замовник з цікавою пропозицією – виру-
шити в експедицію за нацистським золотом. За 
часів Другої світової човен з величезним скар-
бом затонув у Чорному морі. Для цієї місії капітан 
збирає строкату команду моряків, з якою й виру-
шає на пошуки дорогоцінного металу. Та експе-
диція виявляється набагато більш небезпечною, 
ніж здається на перший погляд.

Антон ФІЛАТОВ

Відбулася прем’єра 
фільму Олександра 
Шапіро «Вісім», 
який розповів вісім 
історій самогубств.

Як і в попередніх стріч-
ках цього режисе-
ра, тут не обійшлося 
без експериментів, 

граничних психічних станів, 
провокацій, а також ексцен-
тричного перформансу перед 
прем’єрою. До речі, показ від-
бувався у палаті психіатричної 
лікарні імені Павлова. Про все 
це докладно і вишукано роз-
повідає чародій психозу Олек-
сандр Шапіро.

– У чому особливість 
фільму «Вісім»?

– Між усіма вісьмома но-
велами у цій стрічці є лазів-
ка сенсу. Кожен епізод карти-
ни знімався одним цілісним 
шматком. Одночасно працю-
вало з десяток камер. Ми дуже 
детально репетирували з ак-
торами, а під час остаточної 
зйомки мене не було.

За сценарієм, кожна нове-
ла мала бути на хвилин вісім-
десять. Але під час зйомок все 
склалося набагато більш наси-
чено і значно довше. Тому хро-
нометраж повної версії філь-
му розтягнувся на п’ять годин. 

Пізніше я змонтую скорочену 
версію фільму, яка триватиме 
близько години.

– З восьми новел Вашого 
нового фільму в семи зня-
лися російські актори. Чи 
не виникало напруги че-
рез політичні розбіжності?

– У Росії немає жодних про-
блем. Вони є в Україні. Я мон-
тував фільм у Москві, й під час 
усієї роботи не почув жодного 

кривого слова на адресу Укра-
їни. Я розумію, що ця позиція 
нині не популярна, але в Ро-
сії я помічав лише співчуття 
щодо нашої країни.

– Більшість Ваших філь-
мів розкриває перебуван-
ня людини під дією нар-
котиків, алкоголю або 
просто одержимість гро-
шима, сексом, смертю... 
Ви постійно штовхаєте 

своїх героїв у якісь межові 
психічні стани і зовсім не 
акцентуєте на станах по-
всякденних і природних.

– Користуючись терміноло-
гією Бергсона, подібні межові 
стани розкривають суть мате-
рії, суть проекту. Якщо довіри-
тися своїм рефлексам, то вони 
розкриють твою сутність. Мене 
цікавить викриття людської 
природи, а не обдумування лю-
диною її ж людської природи.

А запитання: «Хто я є – лю-
дина?» – для мене первинне. 
Ці роздуми і визначили для 
мене якийсь коридор кон-
цептуальної активності, яка 
пов’язана з такого роду демон-
страціями. До того ж самогуб-
ство – дуже приваблива тема 
для людини.

– Майже щороку Ви ви-
даєте по повнометраж-
ному фільму. Як це у Вас 
виходить в Україні, де з 
кінематографом зовсім 
туго?

– Просто мені подобається 
постійно перебувати в русі. І в 
такому випадку необхідно дія-
ти концептуально, а не шукати 
якихось перфектних естетич-
них схем. У концептуальному 
кінематографі завжди необ-
хідно тренувати розум. Мені 
достатньо якогось шматка 
змісту, щоб перетворити його 
на кіно.

Вулиця, ліхтар, божевільня

кіно

Пристрасть творчості. 
Прагнення стати кращим. 
Боротьба за визнання. 
Від усіх цих емоцій тріщить 

по швах фільм Дем’єна Ша-
зелла «Одержимість», який 
здобув гран-прі кінофести-
валю «Санденс» і нині йде в 
українських кінотеатрах.

Стрічка розповідає про бара-
банщика, амбіцій у якого – як 
у Армстронга, а вміння – як у 
першокурсника консервато-
рії. Останнім він, власне, і є. 
Картина показує універсальну 
формулу досягнення успіху у 
своїй справі.

У долю виконавця голов-
ної ролі Майлза Теллера ця 
картина внесла новий коло-
рит. Раніше він блискуче грав 
у молодіжних алкокомедіях. 
А тепер зарекомендував себе 
як серйозний драматичний 
актор. У цьому випадку дався 

взнаки його десятирічний до-
свід гри на барабанних уста-
новках. Творці картини не зу-

пиняли актора під час зйомок 
сцен, в яких він інтенсивно 
барабанив. Доводячи себе до 

знемоги, актор був «у милі», 
а його футболка ставала геть 
мокрою. Проте режисер усе 
знімав і знімав, не даючи ко-
манди «Стоп!», навіть коли на 
барабанах з’являлися крапли-
ни крові. 

У фільмі вони, до речі, справ-
жні. Такі епізоди підкупову-
ють глядача своєю суворою 
правдою.

Головний герой страждає від 
свого самолюбства і зверхності 
щодо колег. 

Однак все це прощаєш, коли 
бачиш, наскільки високого ре-
зультату він досяг. Результат 
виправдовує засоби. 

Судячи ж із того, що ця кар-
тина здобула приз глядацьких 
симпатій на одному з найавто-
ритетніших кінофестивалів, – 
у цю істину хоче вірити сьогод-
нішній глядач.

Веніамін КІНЧУК

Одержимість метою

редактор  
Антон ФІЛАТОВ

Кадр із фільму «Одержимість»

Олександр ШАПІРО
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Так характеризують 
роботи Едуарда 
Странадка відвідувачі 
виставки «Війна».
Чорно-біла фотографія, над-

рукована вручну в 90-х роках 
минулого століття, та інсталя-
ція, виконана в аутентичних 
матеріалах того часу, сповне-
на передчуттям війни, хаосу та 
кінця життя, яким було про-
никнуте тогочасне суспіль-
ство.

«У подиху кінця ХХ сторіч-
чя автор вбачає симптоми не-
дуги, коли болісно перегля-
даються старі цінності, а нові 
викликають сумнів, – пише 
в матеріалах до виставки На-
талія Скарлатті. – Що це? Ра-
дянські інкунабули, плакати 
агітпропу, старі фотографії, 
збільшені та поміщені у рами? 

Зображення трансформуєть-
ся i вже не становить заготов-
ки у первісному сенсі. Такий 
“плакат” – уже майже живо-
пис. Він набуває метафорич-
ної сили».

Деякі знімки – у рамочках із 
червоної тканини. Червоним 
акцентовано увагу глядача на 
зміїному язиці лікаря, що тяг-
неться до пацієнта, аби вжали-
ти. Цього ж кольору очі з чор-
ними зіницями і комуністичні 
стрічечки на грудях у малень-
ких дітей-дияволят. Рукоділ-
ля тут не випадкове («У 90-х 
роках нічого ж не було!» – 
Странадко): стрічки із кумачу, 
на якому малювали плакати 
«Вперед до комунізму!»

Пан Едуард, голова Націо-
нальної спілки фотохудожни-
ків України, продовжує: «Тут і 

лікарі-вбивці, і балет на афіші, 
який ми бачили по телевізору, 
коли помирав соціалістичний 
керівник. Поєдную обличчя, 
події 50–60-х років із 90-ми. 

Цікаво подивитися, як люди-
на зі стадного комуністичного 
минулого стає особистістю».

Лідія ОРЛЕНКО

редактор  
Світлана СОКОЛОВА

Світлана СОКОЛОВА

Проект-реставрація 
«Спецфонд»: твори 
«ворогів народу», 
«формалістів» і 
«націоналістів».

До 23 березня ці ро-
боти можна побачи-
ти в Національному 
художньому музеї 

України. Вони потрапили до 
спецфонду закладу (тоді Дер-
жавного українського музею), 
сформованому в 1937–1939 
роках. Їхні автори, на думку 
партійних ідеологів, «спотво-
рювали дійсність» і становили 
загрозу «новому суспільству». 
«Опальні» – Олександра Екс-
тер, Олександр Богомазов, Да-
вид Бурлюк, Віктор Пальмов, 
Олекса Грищенко, Онуфрій Бі-
зюков, Неоніла Гриценко, Се-
мен Йоффе та інші. Твори – з 
музеїв Харкова, Одеси, Києва, 
Полтави, зі спецфондів Укра-
їнської художньої виставки.

В інвентарній книзі спец-
фонду 1939 року – 1747 пози-
цій, серед яких живопис, гра-
фіка, фотографії, скульптура, 
плакати та інше.

Переводити надбання до 
основного фонду почали з 
1987 року. Деякі роботи, на-
приклад полотна Віктора 
Пальмова чи Василя Седляра, 
вже повернулися до глядача, 

але є й такі, яких не показува-
ли від 1930-х років.

«Поглянувши на картину 
Івана Лисенка “Відкатники”, 
можна припустити, що ма-
ляр звинувачений у нереаліс-
тичній, образній манері ма-
лювання, – розповідає Олена 
Гончарук, представник відді-
лу зв’язків із громадськістю 

музею. – А Левка Крамаренка, 
напевно, звинуватили у фор-
малізмі: є в його роботі “Буду-
ють “Комунар” відбиток захід-
ного мистецтва».

На прикладі долі картини 
Миколи Янчука «Натурниця» 
пересвідчуємося, що роботи 
мали таку художню цінність, 
що навіть вивозилися до Євро-

пи. На картині спиною до гля-
дача – силует оголеної жінки.

Головний зберігач фондів 
музею Юлія Литвинець розпо-
віла: «Твір сподобався німець-
ким окупантам, тому вони 
його вивезли разом з іншими. 
Ешелон начебто розбомбили 
під Кенігсбергом, але роботи 
стали з’являтися у Ленінгра-
ді та Новгороді. Це доводить: 
якщо й розбили, – то не все.

Жінку, яка супроводжува-
ла ешелон, головного храни-
теля музею, заслали до Сибі-
ру. Вона передала досліднику, 
який їздив туди, інформацію 
про ті часи.

А ось і мій улюблений Абрам 
Черкаський, художник рів-
ня Мурашка, Кричевського. 
“Обід в полі біля трактора”. 
Тут ще дуже багато формаліс-
тичного, але подивіться на цей 
розмах».

Черкаського звинуватили у 
нехтуванні радянською владою 
та бажанні втекти за кордон.

Тут і постраждалі бойчукіс-
ти (1936 року їх називали теро-
ристичним націоналістичним 
фашистським угрупуванням). 
«І багато імен, яких ми ніколи 
не чули, – каже кандидат мис-
тецтвознавства Едуард Дим-
шиц. – Деякі сюжети трагічні, 
але це історія. Не бачили світ-
ла більш ніж півсторіччя бага-
то творів, яких можна назвати 
шедеврами».

арт-проект
 ІВАНО-ФРАНКІВСЬК
У сквері Міцкевича Міністерство соцполітики 

України та представництво Міжнародної організа-
ції з міграції розпочали громадську арт-інсталяцію 
«Невидимі». Мета – привернути увагу до пробле-
ми торгівлі людьми та розповісти реальні історії 
постраждалих осіб.

 ЛЬВІВ

До 15 лютого у галереї «Дзиґа» – збірний арт-
проект «Зріз контекстної присутності». Учасники 
– Максим Андрусів, Вадим Харабарук, Володимир 
Костирко, Володимир Топій, Габріел Булеца, Кос-
тянтин Смолянінов, Михайло Мельниченко, Ми-
хайло Ходанич, Уляна Сторожук.

 КИЇВ

Національна спілка фотохудожників України 
проводить «Перший відкритий національний фо-
токонкурс пікторальної фотографії» та он-лайн-
конкурс «Путінська Росія проти демократичної 
України. Фотолітопис агресії».

Музей гетьманства презентував виставку члена 
молодіжного об’єднання Національної спілки худож-
ників України Олександри Вороніної «Казка на ніч».

На полотнах зображені дві протилежності, які 
вночі нашіптують нам наші думки.

Робота з портретами «Сон» є реакцією на нічний 
кошмар. Картини з драперією та оголеним тілом 
під назвою «Цнотливість» – протилежність ніч-
ному кошмару, яку ти, не вагаючись, впускаєш до 
своєї голови.

Авторка використала техніки офорту на міді та 
ліногравюри.

Реабілітація опальних

Майже живопис

Невідомий (школа Левка КРАМАРЕНКА). «На погрузці хліба».
Фотознімок Юрія ШКОДИ

Фотознімок Юрія ШКОДИ
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21 січня в книгарні «Є» 
відбулася церемонія 
нагородження 
переможців книжкового 
рейтингу «ЛітАкцент 
року – 2014».

Якщо торік церемонію 
перенесли майже на 
місяць вперед (через 
події на Майдані), то 

нині вирішили не відкладати. 
Мабуть, через передчуття, що 
ця війна ще триватиме.

З іншого боку, криваві події 
та на їхньому тлі велика кіль-
кість літературних скандалів, 
які не назвеш продуктивними, 
стали причиною того, що сайт 
«ЛітАкцент» із його головним 
редактором Іриною Троскот 
та журі премії нікому не при-
судили антивідзнаки «Золота 
булька», щоб цього негативу 
не примножувати.

Натомість позитивні нагоро-
ди – грошові премії та дипло-
ми – були роздані всі, і навіть 
більше, ніж було заявлено. 
Так, у найбільш очікуваній но-
мінації «Проза» премію поді-
лили між собою дві естетично 
різні авторки. Це – Софія Ан-
друхович із романом «Фелікс 

Австрія» та Богдана Матіяш із 
книгою короткої прози «Бра-
тик Біль, Сестричка Радість». 
Раніше ці книги вже були по-
мічені іншими преміями, утім, 
один із членів журі «ЛітАк-
центу року», літературний 
критик Ростислав Семків за-
уважив, що серед книжок про-
зи не було такої, заради якої 
хочеться відкласти всі справи, 
поки не дочитаєш їх до кінця.

Цікаво, що дівчата перемо-
гли свого конкурента Сергія 
Жадана з «Месопотамією», 
який залишився і без премії, і 
без «Золотої бульки».

До короткого списку в номі-
нації «Поезія» увійшли три 
естетично близькі поетки: Ма-
ріанна Кіяновська, Катерина 
Калитко та Ірина Шувалова. 
Утім, у результаті одностай-
ного рішення журі перемогла 

Катерина Калитко із книгою 
«Катівня. Виноградник. Дім».

Наступного дня після вру-
чення премій були опубліко-
вані відгуки членів журі на 
книги з короткого списку, че-
рез що у соцмережі «Фейсбук» 
розгорівся скандал. Шувало-
ва обурилася відгуком Васи-
ля Голобородька на її книги 
(були номіновані одразу дві – 
«Ос» та «Аз») та заявила, що 
він їх не читав. У відгуку Голо-
бородька, зокрема, написано 
таке: «Самі вірші – панопти-
кум різних відхилень від при-
родного, фізіології, потвор, 
маргінальних ситуацій, де не 
виявляється людське, гуман-
не, гуманістичне, а лише бес-
тіальне, темне, безнадійне, без 
початків – тільки кінечне, без 
народження – тільки відхо-
ди».

Перемогу в «Прозі й пое-
зії для дітей» здобула Галина 
Ткачук за «міфологізацію Ки-
єва» у повісті «Вечірні крам-
ниці вулиці Волоської». У но-
мінації «Літературознавство 
та есеїстика» перемогла книга 
відомого харківського профе-
сора Леоніда Ушкалова «Моя 
шевченківська енциклопедія: 
із досвіду самопізнання».

книгозбірня
 ЛЬВІВ

Видавництво «Кальварія» розпочне продаж но-
вої книги Сергія Ухачевського «Карпатський кап-
кан», кошти від продажу якої передаватимуть на 
підтримку бійців у зоні АТО.

Роман «Карпатський капкан» написаний на осно-
ві реальних подій. Він охоплює 1941–1951 роки і 
п’ять країн, у центрі яких опинилися радянський 
розвідник, бійці УПА і співробітники британської 
розвідки.

«Карпатський капкан» – назва реальної опера-
ції Кремля на території Галичини в повоєнні роки 
проти місцевого населення та воїнів Української 
повстанської армії, яка зазнала поразки.

 КИЇВ
Поета-шістдесятника, прозаїка і громадського 

діяча Ігоря Калинця Національна академія наук 
України висунула на здобуття Нобелівської премії 
з літератури.

Ігор Калинець – багатогранний поет із непро-
стою долею, якого радянський режим засудив за 
поетичну творчість. Він є одним із представни-
ків так званої «пізньошістдесятницької» генера-
ції і дисидентсько-самвидавного руху в Україні, 
політв’язень. Почесний доктор Львівського націо-
нального університету імені Івана Франка.

Автор 17 збірок, які складають два цикли: «Про-
буджена Муза» (1962–1972 рр.) і «Невольнича 
Муза» (1973–1981 рр.).

Твори І. Калинця перекладено багатьма мова-
ми. Він – лауреат Державної премії України імені 
Тараса Шевченка (1992), премій імені Івана Франка 
(Чикаго, 1977) та імені Василя Стуса (1992), Міжна-
родної премії родини Антоновичів (1998) і Міжна-
родної поетичної премії «Кальвір-и-Квір» (Фран-
ція, 2003).

Подвійний 
«ЛітАкцент року»

Бібліотека Майдану
Днями в Музеї Івана 
Гончара зібралися 
небайдужі люди, 
щоб відсвяткувати 
річницю створення 
проекту «Бібліотека 
Майдану» – своєрідного 
культурного явища 
Революції гідності.
Тоді ніхто навіть і уявити не 

міг, що в морозний день Євро-
майдану одна книжка, прине-
сена під барикади, може пере-
рости у справжню бібліотеку, 
де полиці будуть переповне-
ні літературою на будь-який 
смак.

Місцем збору книг став 
«Український дім», куди їх 
приносили прості кияни, 
письменники і самі видавці. 
Сюди майданівці приходили 
духовно збагатитися. Будь-
хто міг взяти почитати видан-
ня під «чесне слово». Це була 
справжня доброчинна плат-

форма, де всі охочі обмінюва-
лися книгами.

В «Українському домі» 
книгозбірня проіснувала 
близько півроку як револю-

ційна читальня та культурно-
просвітницький простір.

Бібліотека працює й дони-
ні, хоча дещо в іншому фор-
маті. Волонтери власними 

силами продовжують збира-
ти книги. Триває акція «100 
книг для сільської бібліоте-
ки». Уже 250 посилок із ви-
даннями відправлено в кни-
гозбірні сіл та маленьких 
містечок.

Книжки «Бібліотеки Майда-
ну» спочатку читали револю-
ціонери, тепер – і бійці в зоні 
АТО та в навчальних військо-
вих центрах.

Цінним надбанням бібліо-
теки є колекція книжок про 
Майдан, яка нині налічує по-
над 70 екземплярів: альбо-
ми, книги-інтерв’ю, книги-
розповіді, дитячі книжки. 
Видання українською, росій-
ською, польською, німець-
кою та англійською мовами. 
Частину книг подарували 
самі автори.

Аліна ОНОПА
Відвідувачі «Бібліотеки Майдану»

Богдана МАТІЯШ на церемонії вручення премії «ЛітАкцент року – 2014».  
Фотознімок Юрія ШКОДИ

Фрагмент обкладинки книжки

редактор 
Аліна ОНОПА 



             всеукраїнський тижневик К*Ж
№ 5, 30 січня–5 лютого 2015 р. 17

Любов ЯКИМЧУК

За свій роман 
«Ворошиловград» у 
перекладах німецькою 
та французькою Сергій 
Жадан отримав дві 
премії – усі у важкий 
для України 2014 рік. 

Це німецька літератур-
на та перекладаць-
ка премія «Brücke 
Berlin» та швейцар-

ська літературна премія «Jan 
Michalski Prize». Німецько-
мовне видання називаєть-
ся дослівно «Винахід джазу 
в Донбасі», а франкомовне – 
«Дорога на Донбас». У романі, 
який був опублікований укра-
їнською 2010 року, помітне пе-
редчуття тих трагічних подій, 
які відбуваються в Україні за-
раз. Про ці події та нові мис-
тецькі проекти – в інтерв’ю з 
автором.

– Коли почалася ця війна 
на сході, дехто говорив 
мені, що Жадан зараз, ма-
буть, дуже хвилюється, бо 
ж це він роками оспівував 
людей, які зараз займа-
ють антиукраїнську пози-
цію. Мені не подобаються 
ці обговорення поза спи-
нами, тому прошу Вас роз-
казати, як Ви пережива-
єте війну і як сприймаєте 
ці події у контексті раніше 
написаних Вами віршів і 
прози.

– Я знаю про таку позицію. 
Вона полягає в тому, що Дон-
бас загалом «займає анти-
українську позицію», весь, без 
винятків. Позиція до-
волі нечесна, як на 
мене. Так, ніби 
це не в 
Донець-

ку чи Луганську збиралися 
цілу зиму та весну кількати-
сячні проукраїнські мітинги, 
так, ніби серед добровольців 
на Сході сьогодні є лише га-
личани. Погано, коли люди 
виводять стереотипи та клі-
ше на рівень суспільної пози-
ції. Погано й шкідливо. Нічо-
го конструктивного з такого 
«відштовхування» Донбасу не 
вийде.

Я справді оспівував різних 
людей, із різними позиція-
ми, історіями та біографіями. 
Просто я в них справді нама-
гався бачити живих людей, а 
не представників електораль-
ного поля. Звісно, вони різні, 
звісно, кожен має щось своє. 
Люди взагалі різні. Шкода, що 
вони самі про це часто забува-
ють.

– Мені один сепа-
ратист розказу-
вав, що був 

у квітні на Вашому твор-
чому вечорі в Луганську 
та підписав у Вас книгу 
(він, до речі, не взяв до рук 
зброї. Мабуть, зокрема за-
вдяки книжкам, які він 
читає). Чи часто з Вами 
спілкуються, чи пишуть 
Вам люди іншого… (хотіла 
сказати віросповідання, 
але насправді воно май-
же так), інших поглядів на 
українську геополітику, 
ніж у Вас?

– Не часто, але пишуть. Це й 
справді люди інших поглядів. 
Спілкуватися з ними іноді важ-
ко, іноді ні. Мені здається, ба-
гато хто з них страшенно дезо-
рієнтований у тому, що тут, по 
цей бік фронту, діється. Які тут 

настрої, яка 
ситуація, 

яке ставлення до них. Тому в 
їхніх листах багато недовіри, 
багато нервів, багато образ та 
страху. Іноді це відступає, і тоді 
починається нормальне спілку-
вання.

Я, звісно, розумію, що далеко 
не всі, хто залишився «там», 
взагалі потребують якихось 
контактів «звідси». Комусь 
вони не потрібні, комусь і 
так усе зрозуміло. Але ж є й 
такі, хто намагається бодай за 
щось триматися, не втрачати 
зв’язку, спробувати порозумі-
тися. Найпростіше, звісно, їх 
проігнорувати. Але ж хіба це 
варіант?

– Чи змінився зараз Хар-
ків, який описаний у бага-
тьох Ваших творах?

– Так, він змінився. Хоча рі-
вень цієї трансформації нині 
складно оцінити – все це й на-
далі залишається відкритою 
раною: ніхто не знає, як і коли 
вона загоїться. Можна, звіс-
но, судити за якимись візуаль-
ними змінами – демонтовані 
пам’ятники, синьо-жовті пра-
пори. Проте, підозрюю, все 
це не так важливо. Набагато 
важливіше, що багато меш-
канців міста справді змінили 
своє ставлення до країни, до її 
цілісності, її свободи. І це, за-
звичай, люди, які традиційно 
не цікавилися ні політикою, 
ні, тим більше, геополітикою. 
А ось як багато їх, таких людей, 
– сказати важко. Принаймні, я 
з ними постійно десь перети-

наюся.
– Чи буде Хар-

ків інакшим у 
Ваших май-

бутніх тво-
рах?

– Мені 
з д а є т ь -
ся, що 
т е п е р 

нова країна

 СЕРГІЙ ЖАДАН
Один із найвідоміших сучасних письменників 

України народився в містечку Старобільську на Лу-
ганщині у 1974 році. Родина була україномовною, 
а сам Сергій ще за часів Радянського Союзу розпо-
всюджував на малій батьківщині патріотичну сим-
воліку і літературу.

Згодом Сергій Жадан переїжджає до Харкова, у 
1996 році закінчує німецько-українську філологію 
місцевого Педагогічного університету. Там же на-
вчався і в аспірантурі – до 1999 року, а з 2000-го – 
ще й викладав у рідному альма-матер на кафедрі 
української і світової літератури.

У 1991 році разом з І. Пилипчуком і Р. Мельни-
ковим засновує неофутуристичне літературне 
об’єднання «Червона Фіра» (назва пісні гурту «Бра-
ти Гадюкіни»). Як і «Гадюкіни», хлопці намагалися 
писати пародії у гротескному стилі.

Перші поетичні збірки харківського поета в Києві 
вийшли у 1995 році («Генерал Юда» і «Цитатник»). 
А у 2003-му видана і перша прозова збірка опові-
дань «Біг Мак». Найвідомішими романами авто-
ра стали «Депеш мод» (2004) і «Ворошиловград» 
(2010). Загалом випущено понад півтора десятка 
книжок письменника.

Твори Сергія перекладені німецькою, англій-
ською, шведською, італійською, угорською, поль-
ською, сербською, хорватською, чеською, литов-
ською, білоруською, російською і вірменською 
мовами. Також він сам перекладає з польської, 
російської й білоруської мов, зокрема німецькою 
– «Діти Райнера і Марії: Антологія сучасної віден-
ської поезії» (2004), «Світлотиск» Пауля Целяна 
(2014).

Свою першу премію (від літоб’єдання «БУ-БА-
БУ») Жадан здобув ще у 1999-му – за найкращий 
твір року. Торік Британська телерадіомовна кор-
порація «ВВС» назвала «Найкращою книгою де-
сятиліття» в Україні «Ворошиловград»; а збірка 
оповідань і віршів «Месопотамія» розійшлася ре-
кордним накладом у майже 20 тисяч примірників.

Сергій Жадан  
у дорозі на Донбас

редактор 
Любов ЯКИМЧУК
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 ЖАДАН І ДОНБАС

нова країна
усе буде інакше: і те, що ми пи-
шемо, і те, про що ми пишемо. 
Яким воно буде – сказати не 
беруся, але зрозуміло ж, що ця 
війна змінила якісь дуже сер-
йозні речі. Якими ми всі з цьо-
го вийдемо – питання досі від-
крите.

– Що може зробити пись-
менник під час війни та 
що робите Ви?

– Письменник може далі пи-
сати. Розумію, що в контексті 
артобстрілів та обміну поло-
неними це звучить дещо дико, 
але мені справді видається 
дуже важливим, щоби війна не 
ставала приводом для закрит-

тя театрів і видавництв. Розу-
мію, що війною будуть пробу-
вати багато чого прикрити та 
виправдати, і так само розу-
мію, що в жодному разі про неї 
нікому не можна забувати, бо 
стосується вона всіх.

Письменники можуть бодай 
якоюсь мірою бути разом з усі-
ма – скажімо, допомагати по-
раненим чи біженцям. Та про-
сто поїхати у визволені міста, 
поспілкуватися з місцевими. 
Це там багато кому потрібно. 
Хоча теплий одяг та свіжий 
хліб, звісно ж, потрібніші.

– Ви вже виступали у ба-
гатьох містах, що розта-
шовані неподалік від бо-
йових дій. Як сприймають 
поезію там, у Лисичанську 
та Сєвєродонецьку?

– По-різному сприймають. 
Для когось це просто ще одна 
«проукраїнська» акція. Для 
когось – можливість відво-
ліктися від новин та ситуації 
в цілому. А є люди, які й до ві-
йни любили літературу і при-
їздили на вечори, скажімо, до 
Донецька чи Луганська. Там 
дуже неоднорідна публіка. До 
них туди ніхто й ніколи не до-
їжджав. Підозрюю, що остан-
нім українським поетом, який 
виступав у цих містах, був Во-
лодимир Миколайович Сосю-
ра. Тому, краще робити щось 
трішки запізно, аніж не роби-
ти нічого взагалі.

– Чим у цій війні можуть 
допомогти громадяни, які 
перебувають у тилу? Га-
даю, що люди нині часто 
ставлять собі це запитан-
ня.

– Зважаючи на функціону-
вання нашої державної ма-
шини, від громадян сьогодні 
справді багато чого залежить. 
Варто хоча б запитати у вій-
ськових – вони скажуть, на-
скільки важче їм було би без 
волонтерів. Мені здається, 
сьогодні є достатньо варіантів 
підтримки своїх співгромадян.

– Питання про мову. Ра-
ніше в українській куль-
турі існували окремі ту-
совки, і україномовна 
культура не впускала до 
себе російськомовних ав-

торів. Тривали довгі дис-
кусії в медіа про те, чи 
автор, який пише росій-
ською, пише українську 
літературу. Чи зараз щось 
змінюється, чи російсько-
мовні автори більш то-
леруються українськими 
культуртрегерами, видав-
цями, читачами?

– На перший погляд – так, 
безперечно, є якісь зміни щодо 
цього «конфлікту» між україно-
мовними та російськомовними 
письменниками України. Мож-
ливо, у цьому є певний елемент 
політичної кон’юнктури – не 
знаю.

Мені завжди здавалося, що 
все, писане громадянами Укра-
їни, є частиною української лі-
тератури. Хоча багато хто з цим 
не погоджувався. Може хоча б 
після всіх цих подій ми почне-
мо більш уважно та обачли-
во ставитися до того, що має-
мо. Хочеться вірити, що бодай 
спільна біда навчить нас бути 
більш сердечними і людяними.

– «Елемент політичної 
кон’юктури» – тобто це 
відповідь на запит сус-
пільства (бо цікаво, хто 
ж ті російськомовні авто-
ри, які часто є мешканця-
ми Криму та Донбасу) чи 
українське суспільство 
справді стає більш політ-
коректним? Наскільки це 
все щиро, як Ви вважаєте?

– Про політкоректність я б 
не говорив – надто поспішно 
робити якісь висновки. Скорі-
ше, це просто почуття солідар-
ності та здорового глузду – всі 
ж розуміють, що нині, скажі-
мо, в окопах російська звучить 
так само часто, як і українська, 
можливо, навіть, частіше.

Хочеться вірити, що це про-
тистояння все-таки посту-
пово залишається в минуло-
му. А щодо авторів – я маю 
на увазі й Володю Рафеєнка з 
Донецька, й Іллю Ріссенбер-
га з Харкова, й Бориса Хер-
сонського з Одеси – вони для 
мене завжди були частиною 

нашого спільного простору та 
ландшафту.

– Як Ви реагуєте на за-
клики, що продовжують 
лунати в Україні, про те, 
що потрібно «віддати цей 
Донбас», про те, що люди 
на сході ментально відріз-
няються від людей на за-
ході?

– Мені здається, це доволі 
підло стосовно Донбасу. Фак-
тично, ми погоджуємося 
залишити заручниками 
своїх співвітчизників, по-
збавляємо тих, хто зумів 
звідти вибратися, права 
на повернення, позбавля-
ємо їх Батьківщини.

Коли взимку в Києві люди 
виходили на вулиці й скан-
дували «Схід і Захід разом», 

Мені пощастило народитися й вирости на Східній 
Україні – території, про яку мало знають навіть у 
нашій країні, території, всі знання про яку зазви-
чай підмінялися політичною упередженістю та со-
ціальними кліше. 

Мені завжди страшенно бракувало вписанос-
ті цієї території, цих ландшафтів, присутності цих 
людей у довколишній текст, бракувало присутності 
цього повітря в літературі, присутності цієї геогра-
фії на сторінках книг…

Тут, у Європі, яка, здається, дала собі раду та 
знайшла спокій після неможливо кривавого ХХ 
століття, раптом стало очевидним, що загроза но-
вої бійні, нової загальної війни є досить-таки ре-
альною, що історія й далі робиться на вулицях та 
в окопах. 

І що жодна хитромудра дипломатія та підписані 
багатомільярдні контракти не можуть убезпечити 
мирних мешканців від божевілля та параної однієї 
окремо взятої людини, якщо ця людина має висо-
кий політичний рейтинг і добре озброєну армію…

З промови Сергія ЖАДАНА на врученні швейцарської 
літературної премії «Jan Michalski Prize»

редактор 
Любов ЯКИМЧУК

Неформатні поетичні читання

Сергій ЖАДАН і «зброя пролетаріату»
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нова країна

 ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
Під час Помаранчевої революції Сергій був ко-

мендантом наметового містечка у Харкові. Брав 
активну участь і в акціях Євромайдану. На почат-
ку цього року в результаті нападу був сильно по-
битий. У двох місцях йому розсікли голову, брову, 
він отримав струс мозку, а на вимогу сепаратистів 
стати на коліна послав їх подалі.

За часів президентства Януковича був учасником 
громадської кампанії проти встановлення цензури 
в Україні.

 ЖАДАН І «СОБАКИ В КОСМОСІ»
Із 2008 року Жадан співпрацює з харківською 

музичною групою «Собаки в космосі» (жанр етно-
ска). У спільному альбомі «Спортивний клуб армії» 
(вісім композицій) письменник начитує свої вірші 
під акомпанування музикантів гурту. У 2011-му 
вони разом здійснили гастрольний тур, зокрема 
побували в Києві, Познані, Празі й Тюбінгені.

У березні 2012-го була презентована нова спіль-
на програма з 11 творів «Зброя пролетаріату». Як 
писалося в одній із рецензій, «романтичні балади 
та композиції з присмаком легкої сатири змінили-
ся динамічнішим звучанням та гостросоціальною 
лірикою». Третій альбом «Бийся за неї» вийшов то-
рік.

Сергій Жадан і «Собаки в космосі» й нині про-
довжують гастролювати. Цьогорічний тур розпо-
чався виступом у Полтаві 24 січня. Також артисти 
виступатимуть у Дніпропетровську, Дніпродзер-
жинську, Вінниці й Львові. У Києві вони дадуть кон-
церт 5 лютого на Подолі.

вони, очевидно, мали б розу-
міти, що багато для кого на 
сході це гасло справді багато 
важило й важить. А для самих 
«революціонерів гідності», 
схоже, сьогодні воно все біль-
ше втрачає будь-який сенс.

Виявилося, що коли сталася 
біда, кожен вирішив тримати-
ся свого комфорту й затишку, 
заспокоюючи себе фразами 
про те, що там не такі люди, 
як нам потрібні, що вони не 
так люблять цю країну, як хо-
тілося б нам, не так говорять, 
не так голосують. Одне слово, 
сумнівна позиція.

– А як люблять країну 
люди «там»?

– Я маю на увазі, що для ба-
гатьох (та для більшості, якщо 
говорити відверто) мешканців 
визволених територій цілком 
лояльне ставлення до Украї-
ни доволі природно співіснує 
з так само лояльним ставлен-
ням, скажімо, до пам’ятників 
Леніну. І ось виявляється, що 
для багатьох наших співвітчиз-
ників така комбінація вже є до-
статньою підставою для того, 
аби проклинати й закликати до 
розділення. Хоча, як на мене, 
це далеко не найважливіша з 
проблем нашої країни.

– Чи зросла нині заці-
кавленість Україною та 
українською культурою за 
кордоном? Як громадяни 
Євросоюзу сприймають 
нашу ситуацію?

– Звісно ж, зросла. Посеред 
Європи на початку ХХІ століття 
відбувається повномасштабний 
кривавий збройний конфлікт 
– як можна його ігнорувати? 
Інша річ, що дуже часто євро-
пейські реакція та інтерес є до-
волі поверховими й зводяться 
до загального висловлювання 
співчуття чи чергових виявів за-
непокоєння. Крім того, в бага-
тьох країнах Європи є потужне 
російське лобі, яке робить усе 
для того, аби показати ситуацію 
в Україні в її кремлівській інтер-
претації. З цим теж час від часу 
доводиться стикатися.

Тому це теж може бути од-
ним із «завдань» письменника 
– інформувати й пояснювати, 
розповідати й давати відпові-
ді. Мені здається, письменни-
кові повірять швидше, аніж 
політику.

– Ви мали досвід спілку-
вання з проросійськи нала-
штованими європейцями? 
Доводилося розвінчува-
ти російський медіафікшн 
(насправді не знаю, як це 
коректно назвати)?

– Так, я пам’ятаю доволі 
бурхливу дискусію в Берліні, 
у день проведення сумнозвіс-
ного кримського «референду-

му». Довго тоді дискутували 
з німецьким генералом у від-
ставці, який говорив як по-
писаному, що Крим – це час-
тина Росії, що Україна не має 
на нього права, і це – історич-
на справедливість тощо. Тоді я 
дивувався генеральській непо-
ступливості й небажанню слу-
хати контраргументи, а нині 
розумію, що людина просто 
фахово відпрацьовувала свій 
гонорар.

– Ви зіграли епізодичну 
роль Михайля Семенка у 
фільмі Саніна «Поводир». 
Які у Вас враження про цю 
стрічку, чи сподобалася?

– Так, сподобалася. І зйом-
ки сподобалися – дивовижний 
процес, цікава атмосфера. Дя-
кую Олесю за такий досвід.

– Бачила у Фейсбуці, що 
тривають зйомки фільму 
«Гот Догс. Собаки в жарі». 
Яке це буде кіно? Чия ідея, 
хто режисер?

– Це документальний фільм, 
таке собі презентаційне кіно – 
коли концертний відеозапис 
переростає свої межі й пере-
творюється на певну історію. 
Режисер Міша Лук’яненко зні-
мав наш вересневий концерт 
у харківському клубі «Жара». 
Ми подивилися відзнятий ма-
теріал, і нам здалося, що є сенс 
його доробити, аби вийшла 
така собі згадка про цей «пе-
ріод нашої творчості». Тому 
працюємо далі, сподіваємося, 
взимку все буде готове.

– Розкажіть про проект, 
який Ви презентуєте дня-
ми у Німеччині? Чи поба-
чать його українці?

– Кілька місяців тому до 
мене звернувся харківський 
художник Микола Рідний. У 

Берліні він робив проект, в 
основі якого була історія про 
зруйнований донецький му-
зей. Я саме щось про цей му-
зей написав, бо був там до ві-
йни. Ось Коля і взяв мій текст 
у свій проект. А потім додали-
ся ще якісь тексти, і в резуль-
таті вийде книга, присвячена 

війні, руйнуванню культурно-
го та історичного складника 
нашого життя.

Презентація була в Берліні у 
грудні, а в січні, можливо, по-
кажемо це в Україні. Побачимо.

Фотознімки Алекса ЗАКЛЕЦЬКОГО,
Тетяни ДАВИДЕНКО

ЖАДАН і «Собаки в космосі».
Виступ на Євромайдані у Києві

Презентація альбому «Бийся за неї»

Олександр «Фоззі» СИДОРЕНКО та Сергій ЖАДАН 
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львівщина
 НА ЧАЙКОВСЬКОГО
У Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту, 27 

січня, у Львівській філармонії відбувся концерт 
«Пам’ятай минуле заради майбутнього».

На вечорі прозвучав «Реквієм» Моцарта. Серед 
виконавців концерту-реквієму – Анастасія Арбу-
зова, Юлія Онишко, Володимир Гадзало, Володи-
мир Рибчук, камерний хор «Глорія» й академічний 
молодіжний симфонічний оркестр «ІNSO-Львів» 
під керівництвом Володимира Сивохіпа.

 НА ВІРМЕНСЬКІЙ
У галереї «Дзига» відкрилася виставка мистець-

ких творів поета Олега Лишеги, який помер 17 
грудня 2014 року.

Виставка презентує графічний і живописний до-
робок поета, а також роботи з дерева. Усі твори 
супроводжують уривки з поезій Олега Лишеги. «У 
графіці, в живописі та в пластиці Олег Богданович 
також був поетом», – зазначив Сергій Проскурня, 
один із натхненників проекту «Олег Лишега».

Виставка триватиме до 8 лютого.

 НА МУЗЕЙНІЙ
У Домініканському соборі 25 січня грандіозним 

гала-концертом завершився ХVІ різдвяний фести-
валь «Велика коляда».

Цього разу у фестивалі взяли участь 65 творчих 
колективів із різних регіонів України, а це понад 
півтори тисячі людей. Слухачам у великому храмі 
бракувало місця.

Фестиваль у храмі Пресвятої Євхаристії був запо-
чаткований його тодішнім настоятелем Йосифом 
Міляном у 2000 році з нагоди 2000-ліття христи-
янства. Спочатку це були концерти, в яких брали 
участь 5-6 хорів, й усе відбувалося в один день, а 
зараз – майже місяць.

На фестивалі «Велика коляда» у попередні роки 
дуже добре прозвучала етнографічна тема, адже 
він присвячувався гуцульській, поліській та лем-
ківській коляді, а по завершенні фестивалю вида-
валися спеціальні збірки цих коляд.

Цьогорічний фестиваль був присвячений ком-
позитору, аранжувальнику, громадському діяче-
ві й багатолітньому члену оргкомітету фестивалю 
Юрію Антківу, який торік відійшов у вічність. Він 
написав багато нових творів для «Великої коляди», 
завдяки яким цей фестиваль набув такого широ-
кого формату.

Надія ПАСТЕРНАК

Верховна Рада України 
ухвалила постанову про 
відзначення 200-річчя 
від дня народження 
Михайла Вербицького 
та 150-ї річниці першого 
публічного виконання 
національного гімну. 

Відповідний указ видав 
Президент. Країна по-
чала готуватися до ще 
одного ювілею, який 

змушує бути небайдужим 
кожного справжнього україн-
ця, бо невмируща мелодія й 
слова «Душу й тіло ми поло-
жим за нашу свободу» згурту-
вали сьогодні націю.

Пік святкувань припаде на 
Львівщину, зокрема Яворів-
ський район, де жив і працю-

вав видатний композитор і 
священик. Наші кореспонден-
ти побували у селах Завадів та 
Залужжя Яворівського району 
та в місті Яворові й намагали-
ся знайти там крихти історич-
ної пам’яті, пов’язаної з цією 
видатною постаттю. А також 
вони цікавилися, як святкува-
тимуть ювілей на Яворівщині 
– батьківщині Михайла Вер-
бицького.

У селі Завадові, що за чотир-
надцять кілометрів на північ 
від Яворова, збереглася церква 
Різдва Пресвятої Богородиці, 
в якій правив отець Михайло 
Вербицький. Мурований храм 
був зведений тут 1812 року, а 
отець Михайло правив на цій 
парафії з 1850 до 1852-го. До 
свого двохсотлітнього ювілею 
церкву реставрували й заново 
розписали, тож вона тепер ви-
глядає як цілком сучасна.

Знаючи історію руйнувань 
храмів на Західній Україні й 
масового вивезення з них усіх 
сакральних цінностей, ми й не 
сподівалися знайти тут яки-
хось важливих з історичного 
погляду речей чи документів, 
але цього разу помилилися. У 
Завадові нас чекала справжня 
сенсація: тут збереглася цер-
ковна реєстрова книга, в якій 
є записи, зроблені рукою Ми-
хайла Вербицького: про на-
родження, вінчання і смерть 
парафіян за 1952 рік. Вони 
зроблені дуже акуратним, рів-
неньким і круглим почерком з 
характерними граматичними 
ознаками тих часів, зокрема з 
буквою «твердий знак».

Цю книгу віднайшли у церк-
ві серед старих речей вліт-
ку цього року, коли в селі ви-
рішили зробити виставку до 
200-літнього ювілею свяще-
ника. Також збереглися Єван-
геліє тих часів, яке, ймовірно, 
не раз тримав у руках парох, 
старі фелони, свічники, іко-
ни й інші сакральні речі. А все 
тому, що ця церква, на відміну 
від інших, весь час працювала, 
і навіть за радянської влади її 
не закривали.

Віднайдені речі послужили 
основою виставки до ювілею 
Михайла Вербицького, яка 
була відкрита у цьому храмі 
ще в листопаді минулого року. 
Звичайно, вона доповнилася й 
іншими експонатами, зокрема 
копіями документів з архівів 
отця Михайла, які нині збері-
гаються в науковій бібліотеці 
імені В. Стефаника у Львові.

Усі експонати нині акурат-
но складені в ящики і поман-

друють в інші села, де служив 
Михайло Вербицький: За-
лужжя цього ж Яворівського 
району та Стрілки Старосам-
бірського району Львівської 
області.

Шляхами Михайла Вербицького

У фойє обласної 
філармонії відкрилася 
персональна виставка 
молодої львівської 
художниці Тетяни 
Гамрищак «Квіти душі». 
У той час, коли всі колядують 

і скрізь домінує різдвяна тема, 
ця виставка звучить як грім 
серед ясного неба, як підсніж-
ники серед зими, як щось не-
сподіване й цілком протилеж-
не загальноприйнятому. Та й 
щоб оглянути її, треба йти не у 
виставкову залу, а туди, де спі-
вають…

16 картин, десять із яких ви-
конані аквареллю, а шість – 
олійними фарбами, зобража-
ють людські душі у вигляді 
квітів. «Уявляю собі людську 

душу як садочок, в якому ко-
жен господарить на власний 
розсуд. Кожен сам вибирає, які 

квіти там ростимуть. І кожен 
сам обирає, як за ними догля-
дати. Деякі садочки – ошатні й 

доглянуті, вони буяють барва-
ми і тішать око соковитою зе-
ленню. Деякі ж чахнуть від не-
бажання господаря приділити 
їм час… Деякі квіти постійно 
розквітають, натомість є квіти, 
на які треба чекати ледь не все 
життя», – каже художниця.

Працюючи над виставкою 
«Квіти душі», Тетяна Гамри-
щак намагалася передати лег-
кість та чарівність кожнісінь-
кої миті, пробувала в кольорі 
відтворити емоції і показа-
ти час, необхідний для того, 
щоб виростити свою найбільш 
омріяну квітку. Цей неповтор-
ний запах «квітів душі» можна 
відчути упродовж місяця.

Надія ПАСТЕРНАК

Серед зими – підсніжники…
Церква села Залужжя

Із циклу «Квіти душі»

Напис на храмі села Завадів

редактор
Надія ПАСТЕРНАК

Богослужбова книга села Завадів

Фрагмент гала-концерту фестивалю «Велика коляда»

Фрагмент проекту «Олег Лишега»
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26 січня працівники 
окупаційної 
поліції провели 
обшук на першому 
кримськотатарському 
телеканалі «ATR». 

Представники ФСБ в 
супроводі озброєних 
співробітників спец-
підрозділу Міністер-

ства внутрішніх справ Росії 
«Беркут» на кілька годин за-
блокували діяльність каналу. 
Проведення слідчих заходів 
вони пояснили необхідністю 
вилучення інформації, що сто-
сується подій, які відбувалися 
26 лютого 2014 року біля пар-
ламенту автономії.

Майже одночасно з почат-
ком обшуків зник аналоговий 
сигнал «ATR». Протягом дня 
спостерігати за трансляцією 
можна було на сайті каналу і 
через супутникове мовлення.

Одразу після інформації про 
обшуки біля каналу стали зби-
ратися жителі різних регіонів 
Криму. Вони прийшли, щоб 
висловити свою незгоду з ді-
ями окупаційної влади. Зага-
лом на акцію на підтримку те-
леканалу зібралися близько 
150 осіб.

Серед присутніх був і заступ-
ник голови Меджлісу крим-
ськотатарського народу Ахтем 
Чийгоз, який назвав те, що 
відбувається з каналом, «еле-
ментами залякування, щоб 
кримські татари знали своє 
місце, щоб не мали змоги щось 
говорити проти того свавілля, 
яке відбувається в Криму».

Слідчі дії на каналі завер-
шилися ближче до 18 години. 
Російські силовики залишили 
територію телеканалу «ATR», 
прихопивши з собою части-
ну архіву на системному бло-

ці та інформацію з особистих 
комп’ютерів працівників.

Обшуки на телеканалі ви-
кликали широкий резонанс 
не тільки серед кримської, але 
й серед міжнародної громад-
ськості. У соціальних мере-
жах були організовані акції на 
підтримку «ATR», а представ-
ники різних організацій і ві-
домств висловили свою точку 
зору щодо подій на каналі.

«Окупаційна влада не може 
змиритися з тим, що на півост-
рові все ще працюють журна-
лісти, для яких гідність і честь 
є важливішими за страх, а слу-
жіння своєму народу важли-
віше за всякі обіцянки з боку 
окупаційної влади... Оскіль-
ки телеканал кримськота-
тарський, і журналістський 
колектив переважно крим-
ськотатарський, жорстокість 

окупаційної влади багатора-
зова...

У ці хвилини ми робимо все 
можливе, щоб донести інфор-
мацію про розгром кримсько-
татарського каналу “ATR” до 
міжнародних організацій, які 
найближчими днями будуть 
уточнювати свою політику 
щодо Росії, зокрема й у сфері 
санкцій...», – написав голова 
Меджлісу Рефат Чубаров на 
своїй сторінці у «Фейсбуці».

Відреагував на події і спі-
кер Міністерства закордонних 
справ України Євген Перебий-
ніс. «Вимагаємо від Росії не-
гайно припинити тиск і репре-
сії проти кримськотатарського 
каналу “АТR”. Закликаємо світ 
жорстко засудити дії окупан-
тів», – написав Перебийніс у 
своєму акаунті в «Твіттері».

Обшук на телеканалі

Справа про Скіфське золото
В амстердамському 
суді відбулася перша 
формальна зустріч у 
рамках судового процесу 
про Скіфське золото.
Його музеї тимчасово окупо-

ваного Криму, які незаконно і 
всупереч міжнародному пра-
ву визнали юрисдикцію Ро-
сійської Федерації, розпочали 
проти Амстердамського уні-
верситету.

Кримські музеї вимагають 
повернути їм колекцію скіф-
ських коштовностей, яка екс-
понувалася в музеї Алларда 
Пірсона при Амстердамсько-
му університеті в рамках ви-
ставки «Крим: золото і секре-
ти Чорного моря» з лютого 
до вересня 2014 року. Вистав-
ку було сформовано з колек-
цій п’яти українських музеїв, 
один із яких розташований 

у Києві, а решта чотири – в 
Криму.

31 серпня 2014 року музей 
Алларда Пірсона вирішив за-
лишити в себе кримську час-
тину колекції до відповід-
ного рішення суду. Київську 
частину колекції вже повер-
нуто до Музею історичних 
коштовностей України на 
території Києво-Печерської 
лаври.

Офіційна позиція Украї-
ни: експонати не можуть бути 
повернуті на окуповану те-
риторію, яка тимчасово не 
перебуває під українським 
контролем. Їх потрібно пере-
дати безпосередньо державі 
Україна.

Зустріч у суді 21 січня мала 
процедурний характер. Ам-
стердамський суд має вирі-
шити питання про долучення 

держави Україна як сторони у 
справі.

Поверненню в Україну скіф-
ського золота Міністерство 
культури приділяє особливу 
увагу. Створено міжвідомчу 
робочу групу, до складу якої 

входять представники Мініс-
терства культури, Міністер-
ства юстиції та Міністерства 
закордонних справ.

Прес-служба Міністерства 
культури України

 КИЇВ

20 січня 1991 року більшість кримчан на загаль-
нокримському референдумі висловилася за від-
новлення Кримської автономії, що визначило 
статус Криму в складі України. Цього дня в нашій 
державі відзначається День Автономної Республі-
ки Крим.

Кримські переселенці в Києві вирішили відзна-
чити свято по-особливому. «Крим – це Україна», 
– наголосили вони під посольством Російської Фе-
дерації, вкотре звернувшись до Росії з вимогою 
повернути окупований півострів і звільнити крим-
ських та українських політв’язнів.

 СІМФЕРОПОЛЬ
Українська громада анексованого Криму попро-

щалася з відомим українським поетом, публіцис-
том, перекладачем, одним із організаторів першої 
україномовної газети півострова «Кримська світ-
лиця» Данилом Кононенком.

Провести в останню путь відомого українського 
поета прийшли друзі та знайомі, однодумці, коле-
ги за письменницьким цехом, журналісти Криму.

«Його вірші, його любов до України буде надавати 
нам сили для того, щоб розвивати в Криму україн-
ську культуру, зміцнювати нашу мову, об’єднувати 
українську громаду Криму», – сказав головний ре-
дактор газети «Кримська світлиця» Вік тор Качула. 
У труну землякові його друзі та колеги поклали 
державний прапор України та останній номер га-
зети «Кримська світлиця».

 СЕВАСТОПОЛЬ
Жителі Севастополя вийшли на акцію протес-

ту проти чергової забудови «зеленого куточка» в 
місті. Приводом для цього стала інформація, що 
з’явилася в ЗМІ, про плани Української православ-
ної церкви Московського патріархату спорудити 
храм на території кипарисового скверу на вулиці 
Шевченка.

Городяни звернули увагу на відсутність юридич-
них підстав для забудови цієї території. Проте нова 
севастопольська «влада» зведення церкви схва-
лює. Один із депутатів «законодавчих зборів» Се-
вастополя повідомив, що будівництво храму не-
минуче, а документи в цей момент перебувають 
на затвердженні в «уряді» міста. Отже, будівниц-
тво триватиме й далі, а якою буде реакція невдо-
волених севастопольців – покаже час.

редактор  
Євген БУКЕТ

кримські нотатки

Золото Скіфів. Експонат із Криму

У студії телеканалу ATR

Силовики біля офісу телеканалу

Акція біля російського посольства

Інформаційний стенд про будівництво
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АРТ-ЦЕНТРИ
PINCHUK ART CENTRE
www.pinchukartcentre.org
Київ, вул. Велика Васильківська/Басейна 
1/3-2, блок А, Бессарабський квартал, 
тел. (044) 590-08-58
Виставка 21 номінанта міжнародної 
премії Future Generation Art Prize 2014 
Групова виставка художників-патронів 
Премії Future Generation Art Prize: Андреаса 
Ґурскі, Джеффа Кунса, Такаші Муракамі 
і Деміена Хьорста (до 4 квітня)
Час роботи: з 12.00 до 21.00, пн. – вихідний.
Вхід вільний.
АРТ-ЦЕНТР «Я ГАЛЕРЕЯ»
www.yagallery.com.ua
Київ, вул. Хорива, 49б, 
тел. (044) 492-92-03
Андрій Хір «Забобони» (до 9 лютого)
Час роботи: з 10.00 до 19.00, нд. – вихідний.
АРТ-ЦЕНТР Я. ГРЕТЕРА
www.greter-art.com
Київ, вул. Вадима Гетьмана, 6 (ТЦ 
«Більшовик» Блок А, 4–6 поверх), 
тел. (044) 200-07-60
Ірина Колесникова «Ейфорія».
Живопис (до 8 лютого)
Час роботи: щодня з 11.00 до 21.00.

МУЗЕЇ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК 
«СОФІЯ КИЇВСЬКА»
www.nzsk.org.ua
Київ, вул. Володимирська, 24, 
тел. (044) 278-26-20
Виставкові зали «Хлібня»
«На межі дозволеного» (до 15 лютого)
Українське мистецтво 1930-х років із 
музейних та приватних колекцій
Будинок митрополита
Виставка «Хрест та шабля. Київський 
митрополит Петро Могила (1597–1647)»
(до 23 березня)
Час роботи: з 10.00 до 18.00, 
ср. – з 10.00 до 17.00.
НАЦІОНАЛЬНИЙ ХУДОЖНІЙ 
МУЗЕЙ УКРАЇНИ
www.namu.kiev.ua
Київ, вул. М. Грушевського, 6, 
тел. (044) 278-13-57
Українсько-німецький художній 
дослідницький проект «Герої. Спроба 
інвентаризації» (до 29 березня)
Проект-реставрація «Спецфонд»
(до 29 березня) 
Твори спеціального фонду, 1937–1939
Час роботи: ср., чт., нд. – з 10.00 до 18.00, 
пт. – з 12.00 до 19.00, сб. – з 11.00 до 18.00, 
пн., вт. – вихідні.
НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ 
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
www.museumshevchenko.org.ua
Київ, бул. Тараса Шевченка, 12, тел. 234-25-56
Анастасія Федорова «Кохання 
назавжди». Живопис (до 8 лютого)

Картина Анастасії Федорової.

Час роботи: з 10.00 до 18.00 (каса до 17.30), 
пн. – вихідний.
НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ 
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО 
ДЕКОРАТИВНОГО МИСТЕЦТВА
www.mundm.kiev.ua
Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 29, 
тел. (044) 280-13-23

Тетяна Мялковська. «Малярство на 
дереві» (до 8 лютого)
Час роботи: з 10.00 до 18.00, вт. – вихідний.
МУЗЕЙ ГЕТЬМАНСТВА
www.getman-museum.kiev.ua
Київ, вул. Спаська, 16-б, тел. (044) 425-55-49
Юлія Седюк «Аромати літа». Живопис
(до 4 лютого)
Марина Ляліна «Шлях до серця». 
Живопис (до 9 лютого)
Час роботи: з 10.00 до 17.00, пт. – вихідний.
МУЗЕЙ ТЕАТРАЛЬНОГО, МУЗИЧНОГО 
ТА КІНОМИСТЕЦТВА УКРАЇНИ
www.tmf-museum.kiev.ua
Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 26, 
тел. (044) 280-18-34
«І мертвим, і живим, 
і ненарожденним…»
(до 15 березня)
Виставка до 200-річчя від дня народження 
Тараса Шевченка
Час роботи: з 10.00 до 17.00, вт. – вихідний.
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
АРХІВ-МУЗЕЙ ЛІТЕРАТУРИ 
І МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ
Вул. Володимирська, 22-а (територія «Софії 
Київської»), тел. (044) 278-44-81
«Плеяда бойчукістів» (до 6 лютого)
Документально-художня виставка, 
присвячена життю та творчості видатного 
українського графіка, художника-
монументаліста Михайла Бойчука, 
його учнів та послідовників. 
Час роботи: з 10.00 до 17.00, сб., нд. – вихідні. 
ЦЕНТР УКРАЇНСЬКОЇ 
КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВА
Київ, вул. Хорива, 19в,
тел. (044) 425-12-64
«Ось нове все творю» (до 10 лютого)
Благодійна виставка сімейної іконописної 
майстерні «Небо на землі»
Час роботи: з 10.00 до 19.00, сб. – до 18.00, 
нд. – вихідний.

ГАЛЕРЕЇ
ГАЛЕРЕЯ «КАЛИТА АРТ КЛУБ» 
www.kalitaartclub.com
Київ, вул. Богомольця, 6, тел. (044) 253-53-24 
Виставка акварелей 
Григорія Сокиринського (до 11 лютого)

Григорій Сокиринський. 
Село над річкою, 1973

Час роботи: з 11.00 до 19.00, сб. – до 16.00, 
нд. – вихідний.
ГАЛЕРЕЯ «МИСТЕЦЬКА ЗБІРКА»
www.artzbirka.com
Київ, вул. Терещенківська, 13 (вхід в арку), 
тел.: (044) 234-14-27
Віктор Дейсун «Малюнки на паркані» 
(до 15 лютого)
Час роботи: щодня з 10.00 до 18.00
ГАЛЕРЕЯ «ТРИПТИХ АРТ»
www.triptych-art.com
Київ, вул. Десятинна, 13, тел. (044) 279-09-49
Nick Ace. Abstract Expressionism
(до 3 лютого)
Олексій Малих «Львівські стіни». 
Живопис (4 –17 лютого)
Час роботи: з 11.00 до 19.00, нд., пн. – до 18.00.

ТЕАТРИ
НАЦІОНАЛЬНА ОПЕРА УКРАЇНИ 
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
www.opera.com.ua
Вул. Володимирська, 50, тел. 279-11-69 (каса)

1 – П. Чайковський «Спляча красуня»
3 – Ж. Бізе – Р. Щедрін «Кармен-сюїта».
М. Римський-Корсаков «Шехеразада»
4 – Дж. Пуччіні «Мадам Баттерфлай»
(Чіо-Чіо-Сан)
5 – П. Чайковський «Лебедине озеро»
6 – П. Чайковський «Іоланта»
7 – Г. Доніцетті «Любовний напій»

Любовний напій. 
Фото Олександра Путрова

8 – П. Масканьї «Сільська честь». М. Равель 
«Болеро»
Вистави для дітей
7 (12.00) – К. Хачатурян «Чіполліно»
Вартість квитків: 20–300 грн.
НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ 
ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР 
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
www.ft.org.ua
Пл. Івана Франка, 3, тел. 279-59-21 (каса)
1 (12.00) – І. Котляревський, М. Лисенко,
О. Скрипка «Наталка Полтавка»
1 – «Жона є жона…» (за А. Чеховим)
3 – І. Нечуй-Левицький «Кайдашева сім’я»
4 – І. Афанасьєв «Урус-шайтан»
5 – Дж. Скарначчі, Р. Тарабузі «Моя професія 
– синьйор з вищого світу»
6 – І. Карпенко-Карий «Хазяїн» прем’єра
7 – М. Гоголь «Одруження»
8 (12.00) – І. Карпенко-Карий «Мартин 
Боруля»
8 – Т. Кандала «Сентиментальний круїз»
Камерна сцена імені Сергія Данченка
3 – Т. Вільямс «Скляний звіринець»
Вартість квитків: 20–250 грн.
НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ 
ТЕАТР ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ
www.rusdram.com.ua
Вул. Б. Хмельницького, 5, тел. 234-42-23 
(каса)
1 (12.00) – А. Крим «Заповіт цнотливого бабія»
1, 4 – Е. де Філіппо, Даріо Фо «Ризик» 
(Коханці і злодії) прем’єра
2 – Д. Псафас «Потрібен брехун!» прем’єра
3 – Ж. Б. Мольєр «Уявно хворий» 
5 – М. Камолетті «Сімейна вечеря»
6 – «Нахлібник» (за І. Тургенєвим)
7 (12.00) – Р. Куні «Занадто щасливий 
батько»
7 – О. Островський «Тепленьке місце»
8 (12.00) – Р. Куні «Занадто одружений 
таксист»
8 – Д. Патрик «Дивна місіс Севідж» 
Нова сцена
1 (18.00) – Н. Птушкіна «Ненормальна» 
прем’єра
2 (20.00) – Н. Лабют «Жирна свиня»
4 (20.00) – Н. Птушкіна «Пізанська вежа»
7 (18.00) – В. Мухарьямов «Останнє 
кохання» 
8 (18.00) – Н. Єрпулат, Й. Хілльє «Скажена кров»
Сцена «Під дахом»
1 – «Клавдія Шульженко. Старовинний вальс»
5, 7 – Л. Зорін «Варшавська мелодія» 
прем’єра

Варшавська мелодія. 
Фото Ірини Сомової

8 – І. Вирипаєв «Валентинів день»
Початок вистав о 20.00
Вартість квитків: 20–210 грн.

КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР 
ДРАМИ І КОМЕДІЇ НА ЛІВОМУ 
БЕРЕЗІ ДНІПРА
www.drama-comedy.kiev.ua
Просп. Броварський, 25, тел. 517-89-80 (каса)
Основна сцена
1 – П. Марбер «Близькість» прем’єра
3 – М. Камолетті «Ідеальна пара»
4 – Х. Бергер «Брешемо чисту правду» 
5 – М. Фрейн «Глядачі на виставу не 
допускаються!»
6 – В. Войнович «Граємо Чонкіна»
7 – Ю. Коваль «Радість сердечна, або Кепка 
з карасями»
8 – Аристофан «Чого хочуть жінки?»
Вартість квитків: 40–120 грн.
Мала сцена
1 (15.00) – Й. Бар-Йосеф «Море…
Ніч… Свічки…»
4 – В. Гібсон «Двоє на гойдалці» прем’єра
5 – П. Нотт «Дві дамочки у бік півночі»
6 – М. Коляда «Дні пролітають зі свистом…»
7 (15.00) – А. Крим «Дзвінок з минулого»
8 (15.00) – Ф. Достоєвський, О. Володін «Які у 
вас претензії до дружини?»
Вартість квитків: 60–100 грн.
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТИ
www.operetta.com.ua 
Вул. Велика Васильківська, 53/3, тел. 287-26-30
1 – О. Рябов «Сорочинський ярмарок»
3 – Ф. Легар «Весела вдова»
4 – «Танго життя»
5 – К. Портер «Цілуй мене, Кет!»
6 – Ф. Ерве «Мадемуазель Нітуш»
7 – Ф. Лоу «Моя чарівна леді»
Вистави для дітей
1 (12.00) – С. Бедусенко «Лампа Аладдіна»
8 (12.00) – П. Вальдгард «Кицькин дім» 
прем’єра

Кицькин дім. 
Фото Анатолія Федорціва

Вартість квитків: 20–150 грн.
АКАДЕМІЧНИЙ МОЛОДИЙ ТЕАТР
www.molody.kiev.ua
Вул. Прорізна, 17, тел. 278-73-92 (каса)
1 – І. Коваль «Маринований аристократ»
4 – Ж. Ануй «Голубка»
5 – А. Шніцлер «Хоровод любові»
6 – Н. Дубіна (за І. Нечуєм-Левицьким) 
«Кайдаші»
7 – «Московіада» (за Ю. Андруховичем)
8 – Ремі де Вос «Поки мама не прийшла»
Камерна сцена
1 – К. Малініна «Неймовірна історія кохання»
3 – О. Островський «Право на любов»
5 – М. Шизгал «Любофф!»
6 – Ж. Гальсеран «Метод Гронхольма» прем’єра
8 – В. Сароян «Я знайду тебе, тому, що 
кохаю!» прем’єра
Мікросцена
3 – Н. Симчич «В чом чюдо, тьотя?!» 
4 – А. Уеда «Розпуста змії»
Вартість квитків: 40–120 грн.
КИЇВСЬКИЙ МУНІЦИПАЛЬНИЙ 
АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРИ 
І БАЛЕТУ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА
www.musictheatre.kiev.ua
Вул. Межигірська, 2, тел. 425-31-16
1 – Л. Деліб «Лялька. Нова історія Коппелії» 
прем’єра
4 (14.00) – Б. Павловський «Білосніжка та 
семеро гномів»
5 (14.00) – О. Білаш «Пригоди Буратіно»
6 – Київ Модерн-Балет: Ромео і Джульєтта 
(Шекспірименти)
7 (12.00) – С. Баневич «Дванадцять місяців»
Вартість квитків: 20–200 грн.
АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ЮНОГО 
ГЛЯДАЧА НА ЛИПКАХ
www.tuz.kiev.ua
Вул. Липська, 15/17, тел. 253-62-19

Велика сцена
1 (12.00) – С. Маршак «Дванадцять місяців»
4 (13.00) – «Вождь червоношкірих»
(за О. Генрі)
5 (13.00) – У. Хуб «О восьмій на ковчезі» 
прем’єра 
5 – А. Курейчик «Обережно, жінки!»
6 – Т. Вайдлер «Наше містечко» прем’єра
7 (12.00) – «Казкові мандри»
(за Г. Х. Андерсеном)
7 (18.00) – Т. Шевченко «Сон»
8 (12.00) – В. Гирич «Троє поросят»
8 (18.00) – А. Чехов «Вишневий сад»
Мала сцена
1 (11.00) – С. Бєлов, С. Куваєв «Не хочу бути 
собакою»
1 (18.00) – О. Островський «Вовки та…»
4 (16.00) – М. Гоголь «Шинель»
7 (11.00) – О. Несміян «Ти особливий»
8 (11.00) – С. Козлов «Зеленими пагорбами 
океану»
8 – О. Галін «Сирена та Вікторія»
Вартість квитків: 35–70 грн.
КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ 
ТЕАТР ЛЯЛЬОК
www.akadempuppet.kiev.ua
Вул. М. Грушевського, 1а, тел. 278-58-08
1 (11.00) – Я. Мірсаков, М. Туровер
«Про сміливе поросятко»
1 (13.00) – В. Швембергер «Марійка і 
Ведмідь»
1 (15.00) – А. Дєжуров «Царівна-жаба»
1 (17.00) – Є. Шварц «Червона Шапочка»
7 (11.00) – Г. Усач, С. Єфремов «Котик та 
Півник»
7 (13.00) – С. Ципін «Солом’яний бичок»
7 (15.00) – Є. Шварц «Попелюшка»
7 (17.00) – Н. Гернет «Чарівна лампа 
Аладдіна»
8 (11.00) – Г. Усач «Наш веселий Колобок» 
8 (13.00) – М. Поливанова «Веселі 
ведмежатка»
8 (15.00) – Є. Тараховська «За щучим 
велінням»
8 (17.00) – М. Астрахан, Є. Жуковська «Нові 
пригоди Піфа»
Вистави для дорослих 
6 – М. Старицький «За двома зайцями»
Вартість квитків: 50 грн.
КИЇВСЬКИЙ МУНІЦИПАЛЬНИЙ 
АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ЛЯЛЬОК
www.puppet-theater.kiev.ua
Вул. Миропільська,1, тел. 513-15-00
1 (11.00, 13.00), 4 (11.00) – М. Супонін «Коза-
дереза» прем’єра
7 (11.00, 13.00) –  Г. Усач, С. Єфремов
«Троє поросят»
8 (11.00, 13.00) – С. Козлов «Снігова квітка» 
прем’єра
Вистави для дорослих
6 – І. Котляревський «Наталка Полтавка»
Вартість квитків: 40 грн.
АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР «КОЛЕСО»
www.teatr-koleso.kiev.ua
Андрiївський узвiз, 8, тел. 425-04-22
1, 8 – «У Києві на Подолі, або «Гдє ві сохнітє 
бєльйо?»
4 – «Пристрасті дому пана Г.-П.»
(за Оленою Пчілкою)
5, 6 – «Ніч кохання» (за С. Васильченком)
7 – Коктейль «Фа-соль»
Вистави для дітей
8 (14.00) – О. Дударєв «День прильоту 
ластівки, або Поцілунок принцеси» прем’єра
Камінна зала
8 – Р. Шіммельпфеннінґ «Золотий дракон»
Вартість квитків: 50–150 грн.
АКАДЕМІЧНИЙ ДРАМАТИЧНИЙ 
ТЕАТР НА ПОДОЛІ
www.theatreonpodol.com
Андріївський узвіз, 20б, тел. 425-54-89
Театральна вітальня
1 – О. Вампілов «Старший син»
3 – Т. МакНеллі «Я – Марія Каллас»
4 – М. Лоранс «Моє століття»
5 – М. Булгаков «Щоденник молодого лікаря»
6 – «Що я бачив уві сні» (за Л. Толстим) прем’єра
7 – А. Крим «Лист Богу»
8 – Р. Тома «Пастка для одинака» 
Вартість квитків: 50–70 грн.
У приміщенні Малої зали 
Палацу мистецтв «Україна»
3 – М. Гоголь «Мертві душі»
4 – М. Куліш «Передчуття Мини Мазайла»
5 – О. Коломієць «Фараони»

6 – М. Камолетті «La bonne Anna, або Як 
зберегти сім’ю»
7 – Б. Акунін «Дзеркало Сен-Жермена»
8 – К. Гольдоні «Трактирниця»
Вартість квитків: 70–90 грн.
НОВИЙ ТЕАТР НА ПЕЧЕРСЬКУ
www.newtheatre.kiev.ua
Вул. Немировича-Данченка, 5, тел. 285-65-50
1 (18.00) – А. Чехов «Святою ніччю»
6 – «Наше Різдво»
7 (18.00), 8 (18.00) – «Salida Cruzada – 8 кроків танго»
Вартість квитків: 70–100 грн.
КИЇВСЬКА АКАДЕМІЧНА МАЙСТЕРНЯ 
ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА 
«СУЗІР’Я»
www.suzirja.org.ua
Вул. Ярославів Вал, 14б, тел. 272-41-88
1 – Б. Окуджава «У Барабанному провулку»
3 – Л. Хохлов «Довершений Чарлі»
4 – Дж. Маррелл «Сміх лангусти»
5 – М. Вінграновський «Прекрасний звір у серці»
6 – Й. Бродський, О. Вертинський, О. Галич та 
інші «Нізвідки з любов’ю»
7 – Ж.-Ж. Брікер, М. Ласег «Те, що приховують 
французи» 
8 – В. Аїм «Випадкове танго»
Вартість квитків: 50–150 грн.
Мікросцена
Вул. Ярославів Вал, 16
7 – О. Дудич, А. Гузій «Горобець, що гарчить. 
Едіт Піаф»’
8 – С. Мрожек «Будинок на кордоні»
прем’єра
Початок вистав на Мікросцені о 19.30
Вартість квитків: 50 грн.
НАЦІОНАЛЬНИЙ БУДИНОК ОРГАННОЇ 
ТА КАМЕРНОЇ МУЗИКИ
www.organhall.kiev.ua
Вул. Велика Васильківська, 77, тел. 528-31-86
3 – З. а. Н. Лаврєнова (мецо-сопрано),
І. Харечко (орган), Т. Войтех (ф-но)
4 – Камерний ансамбль «Київ»,
з. а. В. Балаховська (орган)
5 – Н. а. І. Калиновська (орган)
7 – Квартет імені М. Лисенка, н. а.
А. Баженов (скрипка), н. а. І. Кучер 
(віолончель), К. Баженова (ф-но)
НАЦІОНАЛЬНА ФІЛАРМОНІЯ УКРАЇНИ
www.filarmonia.com.ua
Володимирський узвіз, 2, тел. 278-16-97 (каса)
2 – Заслужений академічний симфонічний 
оркестр Національної радіокомпанії 
України, Національна заслужена академічна 
капела України «Думка», н. а. Т. Анісімова 
(сопрано), А. Позняк (мецо-сопрано), н. а.
А. Романенко (тенор), н. а. С. Магера (бас)
5 – Національний заслужений академічний 
симфонічний оркестр, н. а. В. Кожухар 
(диригент), з. а. Ю. Кот (ф-но)
6 – Академічний симфонічний оркестр НФУ, 
М. Менабде (диригент) Грузія, Ю. Рубанова 
(скрипка)
7 – Е. Буоно (гітара) Італія
8 – Н. а. А. Швачка (мецо-сопрано), з. а.
І. Семененко (сопрано), з. а. С. Орлюк 
(ф-но), К. Фесенко (ф-но)

ЦИРК
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦИРК УКРАЇНИ
www.circus.kiev.ua
Пл. Перемоги, 2, тел. 486-39-27 (каса)
Нова програма «Цирк нашого дитинства»

Дресирувальниця Юлія Козирєва. 
Фото надане НЦУ

Вартість квитків: 50–180 грн.

Примітка
У репертуарі можливі зміни.

Початок вистав о 19.00, якщо не 
зазначено інший час
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інформаційний простір

Наші постійні читачі знають, що 2011 року Націо-
нальне газетно-журнальне видавництво започат-
кувало Інтернет-портал «Культура», на якому пу-
блікувалися новини української культури, а також 
найкращі публікації газет і журналів, які виходять у 
світ у нашому видавництві.

З плином часу назріла потреба у докорінній реорга-
нізації порталу, щоб він перетворився на конкурент-
ного гравця на ринку електронних засобів масової ін-
формації культурологічного спрямування.

Такий портал посідає пріоритетну позицію в но-
вій концепції розвитку Національного газетно-
журнального видавництва. Навіть основне тематич-
не напов нення друкованої паперової версії газети 
«Культура і життя», згідно з концепцією, може від-
буватися шляхом відбору найкращих текстів, які 
пройшли оперативну апробацію і фільтрацію на 
профільному порталі.

Саме тому в серпні 2014 року керівництво Націо-
нального газетно-журнального видавництва виріши-
ло створити докорінно новий портал видавництва. 
До роботи над новим проектом була долучена редак-
ція Інтернет-порталу «Культура» в повному складі.

На кінець січня 2015 року процес запуску нового 
сайта ввійшов у завершальну стадію. Працівниками 
редакції, волонтерами Фундації Петра Тронька, про-
грамістами виконана вся технічна робота для пов-
ноцінного старту порталу.

Напередодні офіційної презентації ми звернулися 
до наших читачів – відомих в Україні діячів культури 
– із запитаннями: «Які асоціації викликає назва сай-
та?» та «Що мало би бути на цьому порталі?» Друкує-
мо найцінніші, на наш погляд, думки, які обов’язково 
врахуємо у процесі наповнення і структурування 
оновленого Інтернет-порталу.

Мирослав Слабошпицький, 
кінорежисер:

– Інформація культури – це пре-
красно! Це можливість донести дум-
ку, позицію та інформацію до моло-
діжних кіл читачів. Хотілося б бачити 
на ньому побільше аналітичних і кри-
тичних матеріалів, які пишуть автори 
з власною позицією щодо всього, що 
відбувається в культурі.

Асоціація з назвою дуже позитив-
на. Культивуймо інформацію про 
культуру – і матимемо гарний уро-
жай вражень та уваги в усьому світі.

Олександр Василенко, співак, 
народний артист України:

– Хотілося би більше і ширше зна-
ти про всіх і про все, що відбуваєть-
ся. І не лише в Україні. Часто буваю 
в різних містах світу, а от почитати 
про тамтешні події чи явища – зась.

Сайт дає змогу дописувати і корес-
пондентам, які працюють на пери-
ферії і навіть за кордоном. Тоді ін-
формація про мистецькі події стає 
своєрідним діалогом між усіма ко-
ристувачами і підписниками сайта.

Я вітаю редакцію «Культури і 
життя» з таким надбанням!

Петро Мацкевич, засновник 
видавництва «Кальварія»:

– Назва сайта наводить на думку 
про культ, інформацію, чи куль-
турну інформацію. А з огляду на 
«юа» – українську.

Такий портал мав би відобража-
ти культурне середовище Украї-
ни й окремі явища культури в усіх 
сферах, включно з рекламою та 
порнографією. Говорити про ав-
торське право і легальність у всіх 

Ярослав Степанков, 
композитор, аранжувальник, 
директор студії «Chess-Records»:

– Асоціація стосовно назви дуже 
конкретна. Сайт має бути напов-
неним найсвіжішими і багатогран-
ними новинами.

Хотілося б якнайбільше новин із 
культурологічного поля молодіжно-
го життя. Цікаво було б знати оцінки 
фахівців стосовно не лише топових 
подій і явищ, але й молодіжних клу-
бів, асоціацій. Варта уваги й літера-
турна критика на книги для читачів 
різного віку.

Юрій Пероганич, засновник 
громадської організації 
«Вікімедіа Україна»:

– Як на мене, назва особливого зна-
чення не має. Я би зробив її довшою. 
Наприклад, ukrainska-kultura.info.

Що там має бути? Стрічка но-
вин, афіша літературно-культурно-
мистецьких подій. Піддомен з вікі-
сайтом про культурні й мистецькі 
установи, театри, сценічні майдан-
чики, бібліотеки (до найменшої сіль-
ської, шкільної чи приватної). Інфор-
мація про чиновників від літератури, 
культури і мистецтва (до найдрібні-
ших бібліотекарів і до спеціалістів 
ІІ категорії з райвідділів культури), 
мистецькі колективи, окремих митців 
і літераторів, про твори мистецтва і 
літератури, пам’ятки культури. Всіля-
кі літературно-культурно-мистецькі 
конкурси, фестивалі, турне…

Для промоції вікі-сайта на основ-
ному сайті можуть бути стрічки 
RSS про нові редагування і про 
ново створені статті.

Алла Сокол, художник-
модельєр ювелірних прикрас:

– На мою думку, сайт має ін-
формувати про різноманітні мис-
тецькі події України та світу з 
обов’язковим аналізом їх мистец-
твознавцями, галеристами та без-
посередньо самими творцями. Хо-
тілося б бачити сторінку з історії 
мистецтва, а також розділ, присвя-
чений новітнім напрямкам та тен-
денціям у культурі.

Ірина Олійник, член 
правління Фонду сприяння 
розвитку мистецтв:

– Назва асоціюється з нагальною 
та важливою інформацією. 

Це, на мою думку, межі правди-
вого українського національного 
простору.

На тлі війни в Україні сайт має 
розставляти акценти на культур-
ній мапі, щоб ми не втратили східні 
території, як це вже сталося з Кри-
мом. Намагайтеся працювати пе-
редусім на тих, хто з іншого боку 
барикад.

Михайло Бриних, 
письменник, журналіст:

– На мою думку, культурниць-
кому сайту навряд чи є сенс наго-
лошувати на «новинності»; все ж 
таки інформування не може бути 
пріоритетним завданням такого 
ресурсу (хоча без нього ніяк не обі-
йтися, безперечно).

Хотілося б насамперед якомо-
га ретельнішого відстеження, ре-
цензування та аналізу вітчизня-
ного культурницького продукту 
(кіно, театр, музика, література 
тощо).

Цього найбільше бракує в сучас-
них медіа, орієнтованих на «зір-
ковість», гучні імена, «бренди», 
але не на формування цілісної 
картини нашого культурного про-
стору.

Іншими словами, надзавдання 
сайта – виконувати навігаційну 
функцію для всіх, хто цікавиться 
культурою як процесом, а не лише 
мистецькою модою.

Юрій Саєвич, журналіст 
радіопрограм «Голос Америки 
з Вашингтона», директор 
українських інформаційних 
служб у Вашингтоні:

– Сайт – це завжди добре, адже 
він дає змогу в будь-якому куточ-
ку світу отримати інформацію про 
культурний процес в Україні. Це не 
лише перспектива для росту газети 
чи видання, але й можливість діа-
логу між виданням і читачем.

Мені цікаво знати, що відбуваєть-
ся в українському театрі й музиці, 
про місце і час проведення різно-
манітних фестивалів і про те, як на 
ці заходи потрапити тим, хто живе 
за кордоном. Цікавими є знайом-
ства з особистостями, які знані в 
Україні і не завжди відомі тим, хто 
перебуває за її межами.

Сайт – це просто щастя для тих, 
хто цікавиться Україною. Я стану 
першим його користувачем.

Анна Багряна, член 
Національної спілки письменників 
України, Македонія:

– Хотілося б, аби на сайті часті-
ше згадувалися події культурного 
життя України: відгуки на книги, 
театральні постановки, розповіді 
про виставки художників, музичні 
новини тощо.

Сподіваюся також, що на пор-
талі буде широко висвітлювати-
ся діяльність українців та укра-
їнських громад у різних країнах 
світу.

сферах суспільного життя, про 
культуру і бізнес та культуру як 
бізнес.

А також на сайті має бути інфор-
мація про всі (наскільки це мож-
ливо) українські та найважливіші 
світові літературні новинки, ре-
цензії на найцікавіші книги та їхні 
екранізації, відомості про події лі-
тературного та мистецького жит-
тя, інтерв’ю з авторами улюблених 
фільмів, книжок тощо.
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Веніамін КІНЧУК

Столичний Будинок художника 
організовує виставки, що за 
своїм масштабом перевершують 
проекти будь-якої іншої 
вітчизняної арт-інституції. 

У середньому раз на два місяці ін-
ституція збирає більше 600 ро-
біт. Тут концентруються найріз-
номанітніші твори як за стилем, 

так і за віком їхніх авторів. Учорашні сту-
денти виставляються поряд із живими 
класиками. Прогресивні авангардні тво-
ри поєднуються з нафталіновим тради-
ціоналізмом, а-ля рушники-шаровари. 
А географії цих виставок позаздри-
ла б більшість кураторів, адже роботи 
з’їжджаються практично з усіх регіонів 
країни.

Дуже широкий діапазон має і «мис-
тецька вартість» презентованих творів. 
Наприклад, на останній масштабній ви-
ставці в Будинку художника одразу кіль-
ка стін було відведено творам живописця 

Тараса Данилича. Із цими малоцікавими 
провінційними роботами у стилі наїв він 
претендує на здобуття Шевченківської 
премії. 

Повз його полотна проходиш приско-
реним кроком, адже всі вони дуже схожі 
одне на одне. «Якщо Шевченківська пре-
мія відійде цьому, то вона остаточно де-
вальвує», – мимоволі проноситься в дум-
ках.

Через те, що виставкові зали відводять-
ся під настільки малоцікаве мистецтво, 
суттєво знижується середньостатистич-
ний рівень мистецьких акцій Будинку ху-
дожника.

Серед експозицій закладу не знайти 
відеоарту чи інсталяцій. Украй мало 
дизайну та архітектурних проектів. 
Презентовані на виставках твори об-
межуються рамками жанрів, які вивча-
ються в українських академіях обра-
зотворчого мистецтва, що замкнулися 
у власному архаїзмі. Тож не дивно, що 

акції цієї інституції майже не перетина-
ються зі світовими тенденціями в арт-
світі.

Твори сучасного образотворчого мис-
тецтва у високорозвинених країнах уже 
давно не обмежуються одним жанром. 
Живопис там природно поєднується з 
фотографією чи відеоартом, а народна 
скульптура – з перформансом чи інсталя-
цією. Тому лише окремі учасники експо-
зицій у Будинку художника регулярно й 
успішно виставляються за кордоном.

Концепції виставок визначаються за 
примітивним радянським принципом – 
до Дня художника чи Дня Незалежності. 
А зосереджені вони суто на вітчизняній 
образотворчій традиції.

При цьому її серйозне переосмислення 
та розвиток вбачаються у лічених робо-
тах. А всі інші – короткозоро дублюють 
надбання попередніх поколінь. Мабуть, 
саме через це в Будинку художника панує 
атмосфера задухи і консерватизму.

Будинок з химерами

 ОГОЛОШЕННЯ
Комунальний заклад культури «Експери-

ментальна майстерня „Театр маріонеток“» 
оголошує конкурс на заміщення вакантних 
посад акто ра-ляльковода вищої категорії – 3 
місця

Вимоги до претендентів:
– освіта відповідного професійного спрямування;
– відданість театральній справі.

Перелік документів, які необхідні для участі в 
конкурсі:

– заява;
– заповнена в установленому порядку особова 

картка (форма П-2) з вклеєною фотокарткою роз-
міром 3,5х4,5;

– копія паспорта та ідентифікаційного номера;
– копія документа про освіту за відповідною спе-

ціальністю;
– копія трудової книжки;
– резюме.
Документи приймають рекомендованими листа-

ми протягом 30 календарних днів після оприлюд-
нення оголошення (до 10.03.2015р.) за адресою: 
01015, м. Київ вул. Лаврська, 1. Резюме надсилати  за 
електронною адресою: marionet@marionet.com.ua 

Про дату, час та місце проведення засідань кон-
курсної комісії, кожному учаснику конкурсу буде 
надіслано запрошення на його поштову адресу.

Телефони для надання довідок:
(044) 254-40-01, (044) 223-78-25.

Євген РЕШЕТНИК. Композиція Майдан. Фрагмент, 2014

Євген РЕШЕТНИК. Композиція Майдан. 
Фрагмент, 2014

Книжку можна придбати у видавництві
за адресою: 
вул. Васильківська, 1 
(ст. м. «Голосіївська»)
Довідки за тел.: (044) 498–23–64
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