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«Відважні: Наші Герої»

Головний редактор 
газети «Культура і життя» 

Євген БУКЕТ

До Дня Гідності та 
Свободи в Українському 
домі презентували 
мультимедійну 
мандрівну виставку 
«Відважні: Наші Герої», 
присвячену 100-річчю 
Української революції. 

Цей проект був підго
тований Національ
ним меморіальним 
комплексом Героїв 

Небесної Сотні – Національ
ним музеєм Революції Гіднос
ті, Українським інститутом 
національної пам’яті та Укра
їнським домом.

Виставка складається із 6 мо
дулів, на яких представлені 
реконструйовані типажі рево
люційних епох – від Січових 
Стрільців до активістів Пома
ранчевого майдану та Револю
ції Гідності. Доповнюють ви
ставку тематичні відеоролики 
з кінохроніки та художніх ко
лажів. Заплановано, що впро
довж 2017 року експозиція по
мандрує регіонами України та 
буде показана за кордоном.

Міністр культури України 
Євген Нищук під час відкрит
тя проекту відзначив особли
вість для всієї України подій 21 
листопада, які поклали поча
ток хоча і надзвичайно трагіч
них, але й доленосних змін у 
розвитку української держав
ності, відкрили ще одну геро
їчну сторінку її історії.

«Я дуже дякую всім, хто 
пов’язав історії майже сторічної 
давнини з тими знаковими по
діями, свідками яких ми є нині. 
Дивовижно просто: ти дивишся 
на знімки, а там – обличчя спів
падають з тими, хто розпочинав 
у 1917 році цю сподвижницьку 
боротьбу за свободу. Коли бачиш 
натхненні очі пращурів – розумі
єш: ти ж і сам переживаєш такі 
емоції», – поділився своїми вра
женнями Євген Нищук.

Міністр культури також зу
пинився на важливій темі – 
створенні необхідних умов для 
діяльності Національного ме
моріального комплексу Героїв 
Небесної Сотні – Музею Рево
люції Гідності в місті Києві.

«Сьогодні ми почули полі
тичну волю від Президента 
України – нарешті визначе
но місце розташування Му
зею на Алеї Героїв Небесної 
Сотні, де він і має постати. Це 
дуже важливо, – сказав Євген 
Нищук.  – Ще одним добрим 

знаком цього проекту є усві
домлення й увага до Музею, а 
також меседж до суспільства: 
майбутній Музей – не просто 
одна конкретна політична ак
ція, а філософія свободи, філо
софія шляху наших відважних 
героїв, як у всі часи здобуття 
державності.

Це відстоювання своїх цін
ностей, своєї гідності, своєї 
честі, бажання жити у своїй 
країні, на своїй землі, послу
говуватись своєю мовою, 
відроджувати, підтримува
ти і розвивати свою культу
ру, шанувати своїх героїв. Це 
дуже важливий посил, який 
ви, ініціатори проекту, дає
те суспільству. Я сподіваюсь, 
що Мінкультури зможе до
лучитись і продемонструва
ти цю виставку у багатьох міс
тах і містечках різних регіонів 
України, познайомити з нею 
якомога ширше коло людей».

Генеральний директор На
ціонального меморіального 

комплексу Героїв Небесної 
Сотні – Музею Революції Гід
ності Ігор Пошивайло, презен
туючи проект, зазначив, що 
організатори ставили собі за 
мету наочно представити бо
ротьбу українського народу за 
свою незалежність та свобо
ду. За його словами, визвольні 
змагання українців тривають 
до сьогодні, і причин цього ба
гато, одна з них – незнання та 
відсутність переосмислення 
історії України як самостійної 
держави, збереження ідеоло
гічних стереотипів.

До презентації проекту до
лучились відомі українські 
письменники – Андрій Кур
ков, Олександр Ірванець, гурт 
«Гайдамаки», бард Зиновій 
Медюх, художники Олександр 
Мельник та Марина Сочен
ко, фотохудожник Олександр 
Тимошенко, представник му
зейного середовища та гро
мадських об’єднань.

У рамках відкриття експози
ції відбулися мистецькі висту
пи, а також презентація ново
го видання із серії «Майдан від 
першої особи» – книги «Май
дан від першої особи. Мистец
тво на барикадах». Це другий 
випуск збірника, до нього уві
йшли особисті спогади митців 
про їхню участь у протестних 
акціях Революції Гідності.

Прес-служба Мінкультури

Головний редактор 
газети «Культура і життя» 

Євген БУКЕТ

новленому законом порядку, або на яку 
протягом останнього року накладалося ад-
міністративне стягнення за вчинення ко-
рупційного правопорушення;

– є близькими особами або членом сім’ї 
керівників Органу управління.

Особа, яка бере участь у конкурсі, подає 
такі документи:

– заява про участь у конкурсі з наданням 
згоди на обробку персональних даних – від-
повідно до Закону України «Про захист пер-
сональних даних»;

– автобіографія, що містить прізвище, ім’я 
та по батькові, число, місяць, рік і місце наро-
дження, інформацію про громадянство, відо-
мості про освіту, трудову діяльність, посаду 
(заняття), місце роботи, громадську роботу (у 
тому числі на виборних посадах), контактний 
номер телефону та адресу електронної пошти 
чи іншого засобу зв’язку, відомості про наяв-
ність чи відсутність судимості;

– копія документа, що посвідчує особу, ко-
пії документів про вищу освіту;

– два рекомендаційні листи довільної форми;
– мотиваційний лист довільної форми.
Зазначені документи надсилаються на по-

штову та електронну адреси: вул. І. Фран-
ка, 19, м. Київ, 01601; контактний телефон: 

 (044)  226–29–02, Пиндиківська Юлія Іго-
рівна; електронна адреса: shevchuk_l@
mincult.gov.ua.

Особа може подати інші документи на свій 
розсуд, які можуть засвідчити ї ї професійні 
чи моральні якості.

Відповідальність за достовірність поданої 
інформації несе кандидат.

Публічні презентації проектів програм 
розвитку Підприємства на один і п’ять років 
кандидати презентують під час другого за-
сідання конкурсної комісії.

Проект програми плану розвитку закладу 
культури на один рік має містити:

– пропозиції щодо виконання Підприєм-
ством результативних показників фінансово-
господарської діяльності та їх поліпшення по-
рівняно з попереднім роком;

– детальний першочерговий план розвит-
ку Підприємства;

– очікувані результати.
Проект плану розвитку закладу культури 

на п’ять років має містити:
– аналіз поточного стану діяльності Під-

приємства;
– перспективи розвитку Підприємства, 

заходи з виконання завдань та результа-
ти аналізу можливих ризиків, поліпшення 

техніко-економічних та фінансових показ-
ників закладу культури, підвищення його 
конкурентоспроможності;

– пропозиції щодо залучення інвестицій 
для розвитку Підприємства та щодо очіку-
ваної динаміки поліпшення результативних 
показників фінансово-господарської діяль-
ності Підприємства тощо;

– очікувані результати.
Також план розвитку Підприємства на 

п’ять років може містити:
– план реформування Підприємства; 
– шляхи інтеграції Підприємства у світо-

вий культурний процес;
– додатки. 
4. Строки проведення конкурсу.
Конкурсний добір починається 22.11.2016 

та закінчується не пізніше 22.01.2017.
5. Вимоги до кандидатів для участі у 

конкурсі.
Кваліфікаційні вимоги:
– вища освіта;
– стаж роботи у сфері культури не менше 

трьох років;
– володіння державною мовою;
– здатність за своїми діловими і моральни-

ми якостями, освітнім і професійним рівнем 
виконувати відповідні посадові обов’язки.

 НАДАМО
СЛОВО МІНІСТРУ
«Ситуація, що склалася на Сході і Півдні, – прірва 

свідомості. Ми так багато говорили про генетику в 
Запоріжжі, на Донбасі… це ж міста завезені. Не-
має там ніякої генетики», – заявив Євген Нищук. 
При цьому він натякнув, що навіть Черкаси є напо-
ловину неукраїнським містом.

«Черкаси – славний гетьманський і Шевченків 
край. Саме місто Черкаси – наполовину завезене. 
Чому? Бо боялися цього шевченківського духу. Це 
була технологія Радянського Союзу», – наголосив 
міністр культури України, відповідаючи на запи-
тання про причини повільного поширення україн-
ської культури у південно-східній частині України.

Правдиво сказав міністр у прямому ефірі? Прав-
диво. А ось реакція виявилася симптоматичною 
для неготових до правди про Донбас і Крим. Дея-
ких користувачів соціальних мереж обурила згад-
ка про генетику українців на Сході – так, «немає 
там ніякої генетики», це підтверджує сам Євген 
Нищук. 

Але – скажемо від себе – є найбільша в усій Украї-
ні радянізованість-«совєтизованість» суспільства. 
І саме цією мірою схибленості й треба вимірюва-
ти дезорієнтованість населення південно-східного 
краю, його заідеологізованість, зашореність, а не 
ментальність. Та й, зрештою, маємо виконува-
ти задекларовану декомунізацію-дерадянізацію 
України.

На Донбасі не проти були повернутися до Радян-
ського Союзу, а накликали натомість війну з Росією. 
Втім, самі воювати не збиралися, і сьогодні не хочуть.

 Ще більше радянізувалося населення Російської 
Федерації, тепер і з потягом до збройного повер-
нення великодержавної величі. 

Тому й потрібно про це говорити: культурно, як ве-
деться. І, борони Боже, накласти заборону-табу на 
тему генетики радянської національної політики в 
Україні. Про неї мова ще попереду з усім людом.

Олександр НЕЖИВИЙ

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення повторного конкурсного 

добору керівника державного підприємства 
«Криворізький державний цирк»

Міністерство культури України, відповідно до 
Закону України «Про культуру», оголошує конкурс 
на посаду генерального директора державного 
підприємства «Криворізький державний цирк» 
(далі – Підприємство) (вул. Віталія Матусевича, 10, 
м.  Кривий Ріг, 50027).

1. Строк приймання документів на участь у 
конкурсі.

Документи на участь у конкурсі приймаються з 
22.11 до 22.12.2016. 

2. Початок формування конкурсної комісії.
Міністерство культури України (далі – Орган 

управління) розпочинає формування конкурсної 
комісії з 22.11.2016.

3. Умови проведення конкурсу.
Обов’язковою умовою проведення конкурсного 

добору є його відкритість. 
Представники засобів масової інформації та гро-

мадськості мають право бути присутніми на за-
сіданнях конкурсної комісії під час проведення 
співбесіди з кандидатами, під час якої публічно 
презентуються запропоновані проекти програм 
розвитку Підприємства на один і п’ять років.

До участі у конкурсі не допускаються особи, які:
– визнані в установленому порядку недієздатни-

ми або їх дієздатність обмежена;
– мають судимість за вчинення злочину, якщо 

така судимість не погашена або не знята в уста-
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наголос
 «1933: «І ЧОГО ВИ ЩЕ ЖИВІ?»
Книга з такою трагічною назвою побачила світ 

напередодні Дня пам’яті жертв голодоморів у ви-
давництві «Кліо». Зібрання усних історій живих ще 
свідків національної катастрофи підготували в Ін-
ституті історії України НАН України; наукова редак-
ція – історика Станіслава Кульчицького. 

Видання засвідчує, що під маскою хлібозаготі-
вельної кампанії відбувався запланований комуніс-
тичною владою СРСР геноцид української нації. Упо-
рядником стала представниця молодого покоління 
вітчизняної історичної школи – Тетяна Боряк. 

На презентації, яка відбулася в Будинку вчителя, 
дослідниця розповіла, чому виникла ідея збирати 
усні свідчення людей, котрі пережили цю трагедію. 
Відповідь на це дає світова практика. Диктатори 
ніколи не хотіли бачити себе на сторінках історії 
катами і світовими злочинцями. Тож вони нама-
гались не залишати письмових наказів і постанов, 
які могли б засвідчити їхні злочинні наміри, а над-
то злочинне їх втілення.

«Делайте, что хотите, только не оставляйте сле-
дов!» – такі настанови давав Й. Сталін своїм підле-
глим Молотову і Кагановичу! І вони не залишали. 
Саме тому безцінними й унікальними «живими» 
документами стають свідчення очевидців, які 
пережили голод в Ірландії, вірменську різанину 
1915-ого, голодомор-геноцид 1933-ого в Україні, 
голокост Другої світової, різанину в Руанді, етніч-

ні чистки в колишній Югославії та інші геноцидні 
катастрофи у світі. 

Тема голодомору 1933-ого приховувалася ра-
дянською тоталітарною системою понад 50 років. 
А будь-які документи, які хоча б непрямо засвід-
чували цей факт, перебували під грифом «таємно» 
або знищувались! 

Ось чому усна історія така важлива: і як повно-
цінне історичне джерело, і як правовий доказ. Ці 
задокументовані свідчення необхідні для визнан-
ня ООН голодомору 1933-ого в Україні – геноцидом 
проти української нації. 

Голодомор спрямували проти українців як дер-
жавотворчої етнічної групи, яка загрожувала існу-
ванню російсько-радянської імперії. Карали саме за 
українськість! На цьому наголошували у своїх висту-
пах і промовці: юрист-міжнародник, професор Во-
лодимир Василенко, професор Станіслав Кульчиць-
кий, багаторічний дослідник голодоморів в Україні, 
професор Василь Марочко, науковці Олександр Гла-
дун, Наталя Левчук та інші учасники дискусії.

Поява видання «1933: «І чого ви ще живі?» була 
б неможливою без дослідників, які впродовж де-
сятиліть працювали зі свідченнями про одну з 
найбільших гуманітарних катастроф минулого 
століття. Матеріал був зібраний в ході роботи над 
проектом «Атлас голодомору», який виконується 
Українським науковим інститутом Гарвардського 
університету (Кембридж, штат Массачусетс, США) 
у співпраці з багатьма вченими і різними інститу-
ціями України та США.

Георгій ЛУК’ЯНЧУК

26 листопада біля 
Національного музею 
«Меморіал жертв 
Голодомору» у Києві 
відбувся меморіальний 
захід пам’яті про загиблих 
у часи голодомору – 
геноциду українського 
народу у 1932–1933 роках 
– штучного масового 
голоду, організованого 
керівництвом ВКП (б) та 
урядом СРСР, що призвів 
до багатомільйонних 
людських втрат. 

Участь у дійстві взяли 
свідки голодомору, 
перші особи держави, 
представники духо

венства, дипломатичного кор
пусу та громадськості.

Цього року спеціальна тема 
пам’ятного дня, що акцен
тується на одному з аспектів 
трагедії, – «Голодомор не зла
мав». Так, у контексті заходів 
згадують видатних українців, 
які пережили геноцид та змо
гли реалізувати себе, попри 
травму пережитого у 1932–
1933 роках.

Серед обраних Українським 
інститутом національної 
пам’яті незламних україн
ців – автор Акта проголошен
ня незалежності України у 
1991ому Левко Лук’яненко, 
оперна співачка Євгенія Мі
рошниченко, дисиденти Іван 
Світличний та Олекса Тихий, 
художниця Катерина Білокур, 
письменники Василь Барка та 
Олесь Гончар, лікарка Нон
на Ауска, поет Дмитро Білоус, 
філософ Микола Руденко, мо
дель Євгенія СакевичДаллас, 
творець музеїв Михайло Сі
корський, кінодраматург Бо
рис Хандрос, прозаїк Ана
толій Дімаров, живописець 
Опанас Заливаха.

Дев’яносторічний Микола 
Онищенко, один зі свідків го
лодомору, а нині – переселе
нець із Донбасу, згадав страшні 
події понад 80річної давнини. 

«Я тоді був семирічним хлоп
чиком. І в 30их роках працьо
виті люди вмить стали старця
ми. У мого діда був повний двір 
живності. Я добре пам’ятаю, як 
під дахом його хати висіли око
роки, ковбаси, сало, був мед, 
– згадує чоловік. – Але органі
затор голоду доповів Сталіну, 
що немає іншого шляху при
душити народ. Бо коли люди 
бачитимуть, як вмирають їхні 
діти – вони забудуть про спро
тив. І навесні я бачив напівжи
вих, розбухлих людей, які дав
но з’їли своїх собак і котів, своє 
шкіряне взуття. Вони йшли, 
обмотані в ганчір’я, протягува
ли руки, бо хотіли щось знайти, 
але не знаходили нічого. 

І сьогодні винні в тій траге
дії не можуть заспокоїтись. 
Росія, яка організувала той го
лод, принесла нову біду на мій 
рідний Донбас, звідки я 2 роки 
тому мав виїхати, принесла 
туди “рускій мір” та нові смер
ті. Сьогодні я жалкую за загиб
лими, але вірю, що як і понад 

80 років тому ми не злама
лись, так залишимось незлам
ними і тепер. І обов’язково пе
реможемо ворога». 

Міністр культури Украї
ни Євген Нищук розказав, 
як у складі ініціативної гру

пи митців та громадських дія
чів – близько 20 років тому на 
Михайлівській площі у Києві – 
організовував перші флешмо
би з викладання лампадками 
слів «Голодомор. 1932–1933. 
Пам’ять». Він також зазначив, 
що сьогодні надзвичайно важ
ливо і через наукові праці, від
криття архівів, а надто – через 
засоби мистецтва розкривати 
правду про свідомий геноцид 
українського народу, організо
ваний радянською верхівкою.

«Я ясно пригадую той мо
мент, коли побачив на Михай
лівській площі декілька літніх 
людей, серед яких була одна 
бабуся. Її фотографія тоді об
летіла всю українську, ба на
віть європейську пресу. Їй було 
понад 80 років, вона дивилась 
на пам’ятний знак, а я дивився 
на неї, її сльози на очах, – роз
повів Євген Нищук. – Потім я 
наважився і підійшов до неї, 
тримав у руках її долоні, худі 

пальці. Вона скупо і мало гово
рила. Бо не просто говорити, 
а й згадувати про голодомор 
було важко. 

Вона казала про мертві тіла 
просто на вулицях, про юшку 
з бадилля, завдяки якій вони 
вижили. І тепер я спостері
гаю, як з року в рік Україна 
пізнає себе в цій трагедії. Як 
з року в рік шириться тради
ція у віконечку запалювати 
свічку пам’яті в останню субо
ту листопада. А для увічнення 
пам’яті про цю страшну тра
гедію Міністерство культури 
вже розпочало роботи з будів
ництва другої музейної части
ни Національного музею «Ме
моріал жертв Голодомору».

До спільного молебню до
лучились ієрархи українських 
церков та представники релі
гійних організацій. О 16:00 за

хід завершився загальнонаціо
нальною хвилиною мовчання 
в пам’ять про загиблих під час 
голодомору – геноциду укра
їнського народу 1932–1933 ро
ків та вже традиційною акцією 
«Запали свічку пам’яті».

Прес-служба Мінкультури

Пам’яті загиблих 
у часи голодомору

Лариса Якубова, Станіслав Кульчицький 
і Тетяна Боряк під час презентації
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Настав час, коли 
кримськотатарський 
народ посилено 
намагається зберегти 
свою культурну 
спадщину – і в Криму, і 
далеко від батьківщини. 

Ми заново, по це
глинці будуємо те, 
що протягом 20 ро
ків будували наші 

батьки, повернувшись на пів
острів. 

Наша культура – багато
гранна, наша музика зму
шує затамувати подих, а наші 
танці заворожують. Кожен 
кримськотатарський танець – 
це відображення самобутнос
ті, традицій і звичаїв нашого 
народу, тому глядач завжди з 
цікавістю спостерігає за вико
нанням. Якщо звернутися до 
витоків фольклорного танцю, 
то можна з’ясувати, що раніше 
у кримських татар не було сце
нічних танців. Перш за все, це 
пов’язано з тим, що народ за
звичай збирався на будьяких 
святкуваннях, наприклад на 
весіллях, і просто імпровізував 
під музику. 

Серед обрядів кримських 
татар весілля займає особли
ве місце, тому що це важливе 
дійство, присвячене форму
ванню нової сім’ї. Весілля за
вжди проходили весело, з жи
вою музикою і танцями. Деякі 
джерела розповідають про те, 
що раніше під час весілля жін
ки і чоловіки танцювали у різ
них частинах будинку. Етно

графи описують старовинну 
традицію: під шапку кращому 
танцівнику вкладали гроші за 
гарне виконання, які по закін
ченні заходу віддавали музи
кантам. Саме в цьому випадку 
спостерігається своєрідна про
фесіоналізація танцю як тако
го, оскільки танцюрист вико
нував його вже не тільки для 
себе, але й для глядача. Як на
слідок, всі метри кримськота
тарської хореографії, які ста
ли гордістю і надбанням нашої 
нації, здобули свою першу хо
реографічну освіту саме на ве
сіллях.

Кримськотатарська хорео
графія дуже нетипова, різно
манітна та захоплива. Осно
вними елементами, що 
увій шли до складу танцюваль
ного мистецтва кримських та
тар, є відсутність дуже різких 
рухів руками. Чудовим тем
пераментом вирізняються 
чоловічі танці, які оспівують 

хоробрість, силу, військову 
майстерність.

Статний, стрункий корпус, 
розведені по обидва боки руки 
та навпіл зігнуті лікті – основні 
позиції кримськотатарського 
чоловічого танцю. Застосову
ються м’які, хвилеподібні рухи 
рук попереду себе, а також обер
тальні рухи кистями. У жінок 
корпус стрункий, граційний та 
величавий. Руки розведені в 
боки, трішки нижче плечей, ви
конуються м’які, хвилеподібні 

рухи рук попереду себе та спра
ва наліво. Головні рухи ногами 
– змінний крок на пальцях ніг. 
Кримськотатарські танці багаті 
на оберти корпусу – як у жінок, 
так і в чоловіків. 

Найпопулярніші нині тан
ці – «Хайтарма», «Хоран», 
«Агир ава ве Хайтарма», «Яв
лук аваси», «Тимтим», «Емір
Джелял» та чоловічий танець 
«Чобан аваси». Наприклад, на 
весіллі гості завжди виконують 
«Хоран». Наречений та нарече
на стають по центру, а навколо 
них формується «віночок» із ді
вчат та хлопців, які танцюють 
по колу, тримаючись за плечі. 
Цей танець своїм малюнком 
відображає сонце. Центр кола 
символізує центр Всесвіту. Ра
ніше, як зазначають етнографи, 
«Хоран» виконували під музич
ний супровід ліричного харак
теру: «У кизиловому лісі» або 
«Варирач».

Танець «Хайтарма» («Повер
нення») відображає образ про
стої людини, тому рухи в тан
цівника мають бути стримані. 

Гордість нації: 
кримськотатарський 

народний танець

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення конкурсного 

добору керівника
Національного меморіального комплексу 

«Висота маршала І. С. Конєва»
22.11.2016

Міністерство культури України, відповідно до Зако-
ну України «Про культуру», оголошує конкурс на посаду 
генерального директора Національного меморіального 
комплексу «Висота маршала І. С. Конєва» (далі – Мемо-
ріальний комплекс) (смт Солоницівка – 1, Дергачівський 
район, Харківська область, 62304).

1. Строк приймання документів на участь у кон-
курсі.

Документи на участь у конкурсі приймаються з 
22.11.2016 року до 21.12.2016 року включно. 

2. Початок формування конкурсної комісії.
Міністерство культури України (далі – Орган управ-

ління) розпочинає формування конкурсної комісії з 
22.11.2016 року.

3. Умови проведення конкурсу.
Обов’язковою умовою проведення конкурсного добо-

ру є його відкритість. 
Представники засобів масової інформації та гро-

мадсько сті мають право бути присутніми на засіданнях 
конкурсної комісії під час проведення співбесіди з кан-
дидатами, під час якої публічно презентуються запропо-
новані проекти програм розвитку Меморіального ком-
плексу на один і п’ять років.

До участі у конкурсі не допускаються особи, які:
– визнані в установленому порядку недієздатними 

або їх дієздатність обмежена;
– мають судимість за вчинення злочину, якщо така су-

димість не погашена або не знята в установленому за-
коном порядку, або на яку протягом останнього року 
накладалося адміністративне стягнення за вчинення 
корупційного правопорушення;

– є близькими особами або членом сім’ї керівників 
Органу управління.

Особа, яка бере участь у конкурсі, подає такі документи:
– заява про участь у конкурсі з наданням згоди на об-

робку персональних даних – відповідно до Закону Укра-
їни «Про захист персональних даних»;

– автобіографія, що містить прізвище, ім’я та по батько-
ві, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про 
громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, 
посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому 
числі на виборних посадах), контактний номер телефону 
та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, ві-
домості про наявність чи відсутність судимості;

– копія документа, що посвідчує особу, копії докумен-
тів про вищу освіту;

– два рекомендаційні листи довільної форми;
– мотиваційний лист довільної форми.
Зазначені документи з позначкою «документи на конкурс 

«Висота маршала І. С. Конєва» надсилаються на поштову та 
електронну адреси: вул. І. Франка, 19, м. Київ, 01601, відпо-
відальна особа – Чимбар Тетяна Феліксівна; контактний те-
лефон: (044) 254–44–29, (044) 280–65–69; електронна 
адреса: museum.department@gmail.com.

Особа може подати інші документи на свій розсуд, які 
можуть засвідчити ї ї професійні чи моральні якості. 

Відповідальність за достовірність поданої інформації 
несе кандидат.

Публічні презентації проектів програм розвитку Мемо-
ріального комплексу на один і п’ять років кандидати пре-
зентують під час другого засідання конкурсної комісії.

4. Строки проведення конкурсу.
Конкурсний добір починається 22.11.2016 року та за-

кінчується не пізніше 22.01.2017 року.
5. Вимоги до кандидатів для участі у конкурсі.
Кваліфікаційні вимоги:
– вища освіта;
– стаж роботи у сфері культури не менше трьох років;
– володіння державною мовою;
– досвід роботи на керівних посадах в органах держав-

ної влади, органах місцевого самоврядування, на під-
приємствах, в установах, організаціях усіх форм влас-
ності не менше трьох років;

– здатність за своїми діловими і моральними якостя-
ми, освітнім і професійним рівнем виконувати відповід-
ні посадові обов’язки.

Інформацію, що стосується умов праці, відомості про 
матеріально-технічну базу Меморіального комплексу, 
фінансову звітність за попередній бюджетний період 
Меморіального комплексу можна знайти на офіційному 
сайті Мінкультури (рубрика «Вакансії»).

Музична школа «Макам» навчить гри 
на кримськотатарських інструментах

У ДП «Кримський дім» 
почала функціонувати 
перша музична 
кримськотатарська 
школа. Національна 
школа-студія має 
назву «Макам». 
Її створення сприяє віднов

ленню музичного мистецтва і 
розвитку кримськотатарської 
культури. Частину музичних 
інструментів для закладу при
дбали в Туреччині. 

«В майбутньому кияни змо
жуть послухати музику, яка 
буде зіграна на кримськота
тарських інструментах. Ми 
плануємо організувати неве
ликий дитячий ансамбль», – 
повідомив Джеміль Каріков, 
композитор, лауреат Держав
ної премії АРК.

У школістудії діють дві на
вчальні групи: до першої вхо
дять діти, які грають на му
зичних інструментах, у другій 

– вихованці співають, вивча
ють сольфеджіо і теорію му
зики. Зараз у школі – більш як 
30 учнів. Навчитися грі на му
зичних інструментах можуть 
не тільки діти, але й дорослі. 
Кримськотатарська музична 
школа проводить заняття чо
тири рази на тиждень. 

«Зараз триває підготовка хо
реографічного залу для того, 
щоб у дітей були всі комфортні 
умови для навчання. 

кримські нотаткиГоловний редактор 
газети «Кримська світлиця» 
Віктор МЕРЖВИНСЬКИЙ
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 МЕМОРІАЛ ВОЇНАМ

На адмінмежі з анексованим Кримом відкрили 
український військовий меморіал. Пам’ятник при-
свячений уродженцям АР Крим, які полягли у боях 
із російським агресором. Участь в урочистостях 
взяли представники Збройних сил України, роди-
чі та бойові побратими загиблих героїв, учасники 
російсько-української війни, представники влади 
та громадськості.

Пам’ятник «Кримчанам, загиблим у боях за єд-
ність України» постав на трасі Каланчак-Армянськ з 
ініціативи та коштом Благодійного фонду «Героїка».

«Монумент зустрічає подорожніх, що прямують 
із Херсонщини до Криму й у зворотному напрямку. 
Будівництвом цього пам’ятника ми хотіли проде-
монструвати українцям на окупованих територі-
ях, що не забули своїх героїв. Тих, чия батьківщина 
окупована росіянами», – розповідає Павло Подо-
бєд, керівник Благодійного фонду «Героїка».

На плитах меморіалу викарбувані прізвища 21 
вояка Збройних сил України, підрозділів МВС і до-
бровольчих батальйонів. Вони загинули під час бо-
йових дій на Донбасі в 2014–2016 роках.

«Реалізація цього задуму – результат докладан-
ня зусиль жертводавців, волонтерів, учасників 
АТО, представників кримськотатарської громади 
та окремих органів влади. До участі у будівництві 
долучилось понад 200 добродіїв. Люди жертвува-
ли кошти, допомагали на різних етапах роботи. Це 
справжній народний проект, який засвідчує став-
лення українців до своїх героїв», – пояснює Олег 
Собченко, учасник бойових дій, який керував ро-
ботами зі спорудження меморіального об’єкту.

 20-ЛІТТЯ ПРЕМІЇ
ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА
Щовесни молоді письменники України вибо-

рюють право стати лауреатами престижної Між-
народної україно-німецької літературної премії 
імені Олеся Гончара, заснованої 1996 року німець-
кими меценатами – письменницею Тетяною Куш-
тєвською, підприємцем Дітером Карренбергом та 
Національною спілкою письменників України. У 
2017 році нагорода відзначатиме своє 20-ліття.

3 квітня, в день народження Олеся Гончара, бу-
дуть названі імена переможців, їм вручать дипло-
ми та фінансове заохочення в умовних одиницях. 
Переможців конкурсу журі визначить у 5 номіна-
ціях:

– проза (роман або повість);
– цикл оповідань, новел;
– поезія;
– літературознавча праця, присвячена творчості 

Олеся Гончара;
– публіцистика.
Термін подання книжок та рукописів – до 1 люто-

го 2017 року. Вік учасників конкурсу – до 30 років. 
Планується видання альманаху лауреатів Премії, 
до якого увійдуть і ювілейні твори лауреатів 2017 
року.

Книжки та рукописи надсилати за адресою: 
03084, Київ, вул. Конча-Озерна, 14-б; Найда Руслан 
Анатолійович; оргкомітет Премії Олеся Гончара; 
тел.: (044) 259–18–14, (050) 353–37–23.

У ньому беруть участь ба
гато виконавців, тому й до 
сьогодні «Хайтарма» є най
улюбленішим танцем крим
ських татар. Зазвичай різно
манітно «Хайтарма» виглядає 
на весіллях або святкуваннях 
народних звичаїв, він пока
зовий, нерідко виконується 
двома або трьома парами тан
цівників.

Дуже урочистим та грацій
ним є «Агир ава ве Хайтарма», 
перша частина якого більш 
статична, повільна та плав
на, а друга – темпераментна, 
швидка та весела. В давнину 
цей танець називався «Акай 
аваси» – чоловічий танець, і 
танцювали його тільки чоло
віки: парно або індивідуально. 
«Акай аваси» виражав силу та 
гідність чоловіка. Через дея
кий час його почали танцюва
ти чоловік і жінка, або ж одра
зу кілька пар. У народі побутує 
скорочена назва танцю – «Кар
шилама», що в перекладі озна
чає «обличчям до обличчя».

Майже жодне весілля не від
бувається без сольного танцю 
«Тимтим», який походить із 
Феодосії. Цей танець не має 
обов’язкових фігур, тому тан
цівники дуже часто вільно 
імпровізують. Ще з давнини 
«Тимтим» виконували чоло
віки, але згодом почали тан
цювати й жінки. Основний і 
найскладніший рух цього тан
цю – це тремтіння кисті, коли 
кожна кістка руки робить свій 
маленький рух. За легендою, 
кожен рух пальців має відпо
відати звукам струн скрип
ки, розповідаючи історію про 
скрипаля, закоханого у пре
красну дівчину «ТимТим». 

Цікаво, що усі парні танці на 
весіллі супроводжуються да
руванням грошей, але це не 
демонстрація багатства, а сим
вол передавання позитивної 
енергії через гроші. Тендіт

ний жіночий танець «Емір
Джелял» показує постать пре
красної кримськотатарської 
дівчини, яка повільно, ніби 
пливе під музику, виконує 
ніжні хвильові рухи кистями 
рук. Як і «Агир ава ве Хайтар
ма», цей танець також склада
ється з двох частин – повільної 
та швидкої. Основними руха
ми повільної частини є дріб
не пліє та оберти кистями рук. 
Оберти виконуються безпосе
редньо у момент пліє на силь
ній долі музики. 

«Чобан аваси» – традицій
ний чоловічий танець, який 
втілює природну статність об
разу гордого кримського та
тарина. Це – танець пастухів, 
дуже виразний та чіткий за ви
конанням рухів ногами та ру
ками. Танцюючи, хлопці ніби 
змагаються у своїй вправності 
та прудкості. Якщо пастух рап
том загубив вівцю, усі інші бу
дуть її шукати, а як знайдуть, 
залюбки ринуться у танок. 
Особливістю «Чобан аваси» є 
те, що він виконується з пред
метом, а саме – з пастушою па
лицею. 

«Явлук аваси» – танець з 
хусткою, нерідко виконується 
на весіллях та святах. У цьому 
танці хлопці наче зазивають 

дівчат, які спочатку трішки 
соромляться, але згодом теж 
вливаються у танок. Кожна ді
вчина у танці ретельно викла
дає хусточку на підлогу, щоб 
хлопець мав змогу підняти її. 
Але не просто підняти, а на
приклад, – із позиції шпага
ту, або ж роблячи оберталь
ний рух корпусу через голову 
на ноги, не застосовуючи при 
цьому рук. 

Самобутній традиційний та
нець «Джиїн» виконується під 
час передвесільного обряду 
«Кина геджеси» («Ніч хни»), 
коли руки нареченої розпису
ють хною. Вважається, що чим 
більше розмальовані руки на
реченої, тим багатшим буде 
спільне життя молодих. Як за

значають етнографи, раніше 
«Джиїн» виконували і дівчата, 
і хлопці, але дівчата перебували 
в окремій кімнаті та підспівува
ли, а хлопці танцювали на даху 
під інструментальний супровід. 
Моменти імпровізації також 
присутні в кримськотатарській 
хореографії, але вони не зміню
ють традиційних рухів. 

У кримських татар є тради
ція – починати навчати своїх 
діток танцювати ще з самого 
дитинства. Хтось стає вели
ким танцюристом, а хтось на
вчається просто для себе. Тому 
танцювати та гарно рухатись 
під музику вміють майже всі 
кримські татари. Побудова 
кримськотатарського танцю 
має такий концепт, щоб уже з 
дитинства формувалось пра
вильне дихання та вміння три
мати корпус. 

Кожна кримськотатарська 
сім’я, незважаючи на труднощі 
переїздів під час повернення на 
батьківщину в 1990их роках, 
намагалася зберегти традиції, 
побут і культуру свого народу. І 
нині багато зусиль докладають 
до розвитку хореографічного 
мистецтва такі метри, як Усеін 
Баккал, Селіме Челебієва, Рус
тем Газієв, Ремзіє Баккал, Ен
вер Алімов, Хайрі ЕмірЗаде, 
Шахзаде Мамутов, Акім Дже
мілєв та Рефат Асанов.

Ленура ХАЛІЛОВА, 
культуролог, викладач
Ельнара АБДУЛЛАЄВА, 

художній керівник 
кримськотатарського 

ансамблю «Бадем»

Здійснено за сприяння 
та фінансової підтримки 

ДП «Кримський дім»

кримські нотатки 

“Кримський дім” – най
зручніше місце для шко
ли, адже дітей важко зібра
ти з усього Києва», – сказала 
хорео граф Ельнара Халілова.

Зараз у школі проводять уро
ки хореографії за двома на

прямками: підготовка до ви
ступів на сцені перед публікою 
та навчання танців винятково 
для себе. Серед учнів уже є дві 
українки. Уроки танцювально
го мистецтва будуть проходити 
двічі на тиждень, пізніше – три

чі. «Підготовка майстрів гри на 
кримськотатарських інстру
ментах буде першим кроком у 
розвитку музичної школи, на
ступні кроки – систематизація 
знань про культуру та запис 
традиційних зразків кримсько
татарської музики», – заявив 
Олексій Скорик, директор ДП 
«Кримський дім».

Ініціатива створення му
зичної школи виникла зі 
спільної роботи директо
ра державного підприєм
ства «Кримський дім» Олек
сія Скорика з композитором 
Джемілем Каріковим. Рані
ше не було жодної музичної 
кримськотатарської школи, 

а музика є однією із найваж
ливіших частин національної 
культури будьякого народу.

Ліна ГОЛУБ
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Коли говоримо про 
сучасну фотографію, 
можемо, без 
перебільшення, 
стверджувати, 
що українські 
фотохудожники 
зайняли свою нішу і 
гідно представляють 
цей вид мистецтва 
на світовому рівні.

З першого погляду скла
дається враження, що 
саме поняття «україн
ська фотографія» з’яви

лося зовсім недавно. Але ніщо 
з нічого не виникає, тому, коли 
з’ясувалося, що один із нащад
ків Великого Кобзаря був фото
графом, для мене особисто це 
не було несподіванкою, а скорі
ше новиною, на яку ми всі про
сто довго чекали. 

Переконаний, що з часом 
славна когорта відомих, але 
репресованих або ж незаслу
жено забутих особистостей по
повниться новими іменами 
фотомитців минулих століть. 
Сьогодні про одного із тала
новитих майстрів свого часу, 
внучатого небожа Тараса Гри
горовича Шевченка розкаже 
українська літературознавиця 
і мистецтвознавиця, доктор
ка філологічних наук, старша 
наукова співробітниця відділу 
слов’янських літератур Інсти
туту літератури імені Тараса 
Шевченка НАН України Леся 
Станіславівна Генералюк.

– У сучасному світі, попри 
засилля кіно-, відеоінду-
стрії, Ютубу, з його інфор-
мативною нав’язливістю, 
ми багато говоримо про 
фотографію. Останнім ча-
сом почастішали експери-
менти на полі чорно-білої 
фотозйомки, а відтак про-
явився чималий інтерес до 
фотографії та майстрів ми-
нулого. Водночас ми май-
же нічого не знаємо про 
українську фотографію 
за часів її зародження, її 
перших успіхів. Лесю Ста-
ніславівно, що Ви може-
те розповісти читачам про 
становлення власне укра-
їнського фотомистецтва?

– Тема в такому зрізі, бе
зумовно, широка, бо, попри 
відомі дослідження, має бага
то «білих плям». Я буду гово
рити про початок ХХ століт
тя, коли хвиля національного 
відродження дала потужний 

імпульс розвитку української 
фотографії. Цікаво, що якраз 
перші кінозйомки Йосипа 
Тимченка у 1893 році, хроніки 
Федецького, показані в Хар
ківській опері 1896го, перший 
український фільм «Запорізь
ка Січ» Данила Сахненка 1911 
року – сприяли популярності 
фотосправи. Інтерес до неї був 
величезний, саме в 1910их ро
ках із величезною швидкістю 
множилися в українських міс
тах і містечках фотоательє. 

Початок століття невипад
ково називають золотим ві
ком української фотографії. 
Він дав таких видатних фо
томитців, як Ж. Рауль, І. Гу
ковський, Франц де Мезер, 
Й. Хмелевський, Й. Кордин, 
Г. Лазовський, М. Петров. Зга
дайте, скільки нагород вони 
завоювали на європейських 
фотовиставках! А Київське то
вариство фотографіваматорів 
«Дагер», створене 1901 року, 
було одним із центрів «худож
нього світлопису» і в Україні, і 
в Європі. Більш як сотня чле
нів товариства (цифра на 1903 
рік) вправлялися у зйомках 
портретів, краєвидів, історико
культурних пам’яток України, 
цікавилися теорією фотогра
фії, вдавалися до абсолютно 
оригінальних експериментів. 

Причому українські фото
митці вигідно відрізнялися 
від, скажімо, російських. Про 
це не раз писав петербурзький 
журнал «Фотографічний лис
ток». Він визнав, наприклад, 
у 1911 році, що «ні в одному з 
російських фотографічних то

вариств культивування інте
ресу до художньої фотографії 
не проступає так рельєфно, як у 
київському». І тут можна гово
рити про багатьох художників, 
які перекваліфікувалися на фо
тографів, про їхні пошуки нової 
мови у цьому виді мистец тва, 
їхні беззаперечні досягнення. 
Це тема не однієї бесіди.

Я, з Вашого дозволу, пане 
Романе, зупинюся на одному 
з них – Григорію Шевченку, 
зокрема, на його фотороботах 
1900–1910 років. Постать на
прочуд оригінальна, в прин
ципі відома, але практично не 
осягнута з позиції естетичної 
цінності доробку митця.

– Ви вважаєте його ви-
значним фотомитцем, не-
заслужено забутим?

– Правду кажучи, не стіль
ки забутим, скільки належно 
не оціненим. Ми маємо сум
ну картину: є велика кількість 
творців вітчизняної культури, 
котрих варто вивести з тіні, бо 
їхні твори варті широкої по
пулярності. Однак шлях їх
ньої «розкрутки», як усе в нас, 
надто складний. Ще у 2013 
мені довелося «увійти в май
стерню» Григорія Шевченка, і 
я була вражена неординарніс
тю його як людини і як митця. 
Написала великий текст про 
систему візуальних етнокон
цептів, ним сформованих… 
Оскільки він, на жаль, досі не 
опублікований, рада поділи
тися з Вами своїми спостере
женнями. 

– Що Ви маєте на увазі під 
словом «етноконцепти»? 

– Григорій Шевченко ство
рив такі образи, котрі концен
тровано відтворили нашу ет
нічну картину світу. Умовно 
кажучи, в них неймовірно ви
сока концентрація національ
них чинників. Його бачення 
ландшафту, типажів, сільської 
хати, праці й відпочинку се
лян передає ціннісну систе
му українства. І явлена вона в 
найдокументальнішому з мис
тецтв – фотографії.

– Тобто йдеться про «до-
кументи епохи»?

– Не тільки, таких докумен
тів багато серед так званої 
сільської фотографії. До речі, 
їй дослідники присвятили ве
лике видання, упорядником 
якого став доктор мистецтво
знавства Олександр Найден. 

Головним у Шевченка є ви
сокий естетичний рівень його 
робіт. Нестандартне візуаль
не мислення, закладене його 
фахом художника, адже він 
навчався в Одеському худож
ньому училищі. Тоді ціла пле
яда фотографів була сформо
вана в художніх академіях, 
училищах, студіях живопису, і 
Григорій Шевченко не був ви
нятком із правила. До слова, 
у «Дагерротипному закладі» 
знаменитого Антона День єра 
працювали ретушерами Іван 
Крамськой, Архип Куїнджі. 
Куїнджі навіть відкрив при
ватне фотоательє в Одесі. А 
київський фотограф і теоре
тик М. Петров відверто радив 
учням навчатися у кращих 
майстрів живопису – І. Рєпіна, 
М. Ге, І. Крамського. 

Terra incognita 
вітчизняного фотомистецтва 

фотокраїна

Село Керелівка. Вітряки. Черкащина. 1907–1908 рр.

– Чи можна вважати, що Григорій Шевчен-
ко зробив презентацію типажів українства, і 
це сприяло процесам національної самоіден-
тифікації?

– Без сумніву, така візуальна репрезентація ти-
пажів українським фотомитцем сприяла процесам 
національної самоідентифікації, які завжди відбу-
валися в Україні сповільнено. 

Актуалізуючи етнотипи й колоритні типажі, він 
якоюсь мірою транспонував на український ґрунт 
концепцію ультрапопулярного наприкінці ХІХ сто-
ліття Вільяма Карріка, з його «Петербурзькими ти-
пами», «Російськими типами», «Картинами росій-
ського життя». 

Відмінність лише у «незначному»: Карріку спри-
яли представники царської родини й двору, тисячі 
його прекрасно збережених фотографій донині екс-
понуються на періодичних виставках у Росії. В Укра-
їні ж національні константи, передані фотомистец-
твом початку ХХ століття, в основній своїй масі не 
збереглися – у зв’язку з багатьма історичними об-
ставинами, включно з етноцидом. А ті, що дійшли 
до нас, на жаль, тиражувалися, сказати б, не надто 
посилено. Навіть тепер, у роки незалежності.

На галявині. Фотограф Г. Шевченко. Черкащина, 
с. Кирилівка. 30-і рр. ХХ століття

Молодиця. Черкащина, с. Керелівка. 1915 р.

редактор
Роман РАТУШНИЙ
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фотокраїна
Фотограф Шевченко бездо

ганно володів композиційни
ми прийомами. Ось його пле
нерні знімки з багатофігурним 
стафажем. Він продумав пе
редній і дальній плани, вміло 
сегментував простір, а об’єкти, 
що підлягали фотографуван
ню, розташував на чітко визна
ченій відстані один від одного. 
Компонування людей, буди
ночків, вітряків здійснив наче 
за математичними розрахун
ками. Адже відомо, що велика 
кількість фігур ускладнює ком
позицію, і зазвичай така поста
новка перед об’єктивом вима
гає численних дублів – навіть 
сьогодні її непросто здійснити. 

Залишається загадкою, як 
це вдавалося Григорію Шев
ченку...

Для прикладу, фотографія 
«Біля криниці» нагадує акаде
мічне полотно з типовими сим
волами. Насамперед, сферична 
форма композиції: три жінки 
над колодязним зрубом – одна 
сидить на зрубі, дві статичні, 
між ними – цебро. На задньо
му плані ритм тріади підхопле
но трьома постатями на дорозі, 
візуально вони чітко розташо
вані над цебром і не виходять 
за межі трьох фігур. Криниця 
– символ зв’язку між світами, 
жінки – наче Мойри, богині 
долі. У полі сфери й три відда
лені постаті дітей обіч дороги. 
Дивним чином між ними збе
рігається однаковий інтервал 
(виникає навіть питання: невже 
монтаж?). Символіку Мойр, 
життя, власне, й вибору худож
ник підтримує групою глядачів 
справа та самотньою фігурою 
чоловіка якраз посередині міст
ка. Він опинився там випадко
во? Чи виконував волю поста
новника?..

– Чи лише композиці-
єю відрізнялися роботи 
Григорія Шевченка від 
робіт його сучасників? 
Ми можемо говорити, що 
Григорій знімав так зва-
ну «попсу», тобто солод-
кі краєвиди українських 
сіл, чи манері майстра був 
притаманний глибокий 
науковий і водночас ху-
дожній підхід до зйомки?

– Безумовно, це глибокий, 
виважений, творчий підхід, 
«попси» я практично не по
мітила, хіба окрім декількох, 
вочевидь, замовних фото для 
тиражування в листівці. Його 
манера – це особливе відчут
тя фактурності, тонке відчут
тя ритму. Вражає у Шевчен
ка вміння поєднати елементи 
зображення. Іноді на таких 
принципах створений кадр на
гадує музичний твір. Вражаю
чий ритм на фото «Весільний 

танок» задається фотографом 
знизу вгору й підтримуєть
ся на різних рівнях. Від ста
тичних площин спідниць, ві
ялоподібних складок свит, до 
вертикальних потоків стрічок. 
Чим вище, тим більше він дро
биться: руки, плечі, голови, 
вінки, обличчя подано ціліс
ним конгломератом, котрий 
глядач сприймає як дрібно
фактурний орнамент. Одна 
мелодія формується в різних 
кінетичних, а відтак візуаль
них вимірах. Навіть картузи, 
ідеально вписані під лінією 
даху, є контрапунктом до скуп
чення тонко модельованих 
вінків. А над вінками – знову ж 
таки символ, ідеальний із точ
ки зору космогонічної націо
нальної символіки: тонкогіл
лясті верхівки дерев. 

Інший ритм – у «Дівчатах біля 
криниці», майже симетрич
ній композиції, де цебро, меді
атор між світами, знову подано 
в центрі, а погляди всіх дівчат 
звернені до глядача. Концепт 
чекання, переддень весняно
го вибуху, що отот прорветься 
розквітом. Він змодельований 
фотомитцем і через площин
ність огорожі, яка стримує цей 
прорив, і через статику одно
типних фігур. Однаковими є 
повтори низок намиста, стру
мені стрічок: метафори вроди. 
Усе тут покликане візуалізувати 
концепт жіночої весни. 

Бездоганне відчуття рит
му є на фотографії «Весільна 
група». Захоплює чергуван
ня білих рукавів вишиванок і 
темного одягу, повтори гори
зонтальних орнаментів на де
коративних фартушках. Ма
тематично вивірено сусідство 
облич. Тут кожного оточує кон
кретний, визначений фото
графом персональний простір, 
але все надзвичайно природно, 
без напруження. Можна лише 
уявити, яким довірливим було 
спілкування селян із майстром. 

Духовна спорідненість усіх 
цих людей прочитується в од
наковій скошеності пліч. Од
наково кругляться овали об
лич, овальні низки коралів, 

дукачі, що чергуються, ніби 
синкопи. Вся група замкну
та в прямокутник: монолітна 
твердь внизу, вгорі просвічу
ються крони дерев, листяні 
маси є рамою для святкових 
людей. Їм невідомі ще ні Пер
ша, ні Друга світова, ні голод 
33ого. Тайнописом є і циф
ри: «19…» – номер чи рік хо
тів вивести фотограф на ру
каві у цієї ж нареченої, тільки 
на іншій світлині, де плану
вався парний портрет? Тисяча 
дев’ятсот… – не продовжив. 

Особливий ритмічний лад 
– і на декількох фотографіях 
з вітряками. Одну з них май
стер піддав ретуші – висвітлив 
стебла й колоски на ближньо
му плані, звивисту лінію по
льової дороги, «домалював» 
горизонтальні хмари й крила 

двом вітрякам. (Цього нема у 
листівці, дублі того ж кадру, 
надрукованому в дзеркаль
ній проекції. Листівка якраз 
не справляє враження маляр
ського твору. В ній мало «пові
тря», бо «обрізано» простір по 
периметру; малопромовистим 
є центр; неправильно розта
шовані «вузли уваги»). 

На світлині ж бездоганно про
раховане розташування споруд, 
вивірено відстані між ними. Це 
велика майстерність. Коротко
фокусний об’єктив камери фо
тограф поставив дуже близько 
до першого вітряка і захопив у 
фокус дальні вітряки – винят
ково з метою посилити вражен
ня глибини. Фантастично виві
рено ритм руху крил, а піднята 
паралельно крилу правого ві
тряка рука чоловіка, що вказує 
на інші споруди, «підтримує» 
усі структури. Думаю, це пре
красна ідея постановника. Це 
почерк майстра. Такі деталі, ко
трі взаємодіють між собою, вка
зують на додаткові сенси, тому 
простір тут є символом націо
нального світу. 

Шевченко зняв унікальні 
кад ри ландшафту, який мо
делює, за Гердером, дух нації. 
Ми тепер достеменно знаємо 
конфігурацію тодішніх сіль
ських вулиць і скупчення хат, 

якими захоплювалися Гоголь, 
Соколов, Куїнджі, Бунін, Світ
лицький. Він передав ліризм 
сільських околиць і полів із 
вітряками. Знімав солом’яні 
дахи, умовні огорожі, напівроз
валені тини, дороги, де грязю
ка й сміття, курені на городах. 

Спеціально знімав українську 
хату – предмет зацікавлення ба
гатьох російських і українських 
малярів, часто вписував у кадр 
колодязі та журавлі, ставки й 
вибалки. Залишив (чи не остан
нє) фото з чумацькою валкою, а 
також надзвичайно мальовни
чі кадри стада з пастухом, ста
да на водопої, власне, показав 
особливий рельєф місцевості. 
Причому показав так, що він 
може бути узагальненням усіх 
культурно маркованих ланд
шафтів України – від М. Гоголя, 
В. Штернберга, Т. Шевченка – 
до М. Пимоненка, К. Крижиць
кого, П. Мирного, І. Буніна, 
І. НечуяЛевицького, С. Василь
ківського, П. Левченка.

– Отже, фотограф був ще 
й хорошим портретистом. 
Що можемо сказати про 
авторський стиль митця у 
цьому жанрі фотографії?

– Як портретист, Г. Шевчен
ко зміг проявити приховану 
суть людей – те, що взагалі не 
піддається відтворенню. Та й 
він у них «самовисловився». У 
портретах є відсвіт енергії його 
думки, його «езотеричних» 
знань про свою землю і лю
дей. І в тих понад 70 фотогра
фіях Г. Шевченка, що дійшли 
до нас, вкладена його особиста 
філософія, його біографія, його 
естетизація сільського буття 
і сільських людей. Портрети 
його тяжіють до узагальнення.

Одним із таких класичних 
портретів є фотографія «Мо
лодиця». Статуарна й витон
чена водночас, жіноча постать 
репрезентує типаж молодої 
українки, котра є свого роду 
еталоном національної вроди. 
Композиція фігури складаєть
ся з двох умовних прямокутни
ків: масивний темний нижній 
та легкий верхній, де рукави ви
шиванки наче замикають у ква
драт таємницю життя. Завдя
ки висвітленому нейтральному 
тлу вся фігура, особливо овал 
обличчя, подвійно обрамлений 
коралями й очіпком, справляє 
враження скульптури. 

Що цікаво – усі портрети й 
етнотипи Г. Шевченка мають 
безліч паралелей. Це й «Жи
вописна Україна» Тараса Шев
ченка, й однойменний проект 
Л. Жемчужникова, яким ху
дожник продовжив у 1861–62 
роках задум Т. Шевченка. 

Спілкувався Роман РАТУШНИЙ

Весільний танок. Черкащина, с. Керелівка. 1908–1909 рр.

– Ви обмовилися про біографію Григорія 
Шевченка. Читачам, безумовно, буде цікаво 
знати про його життєвий шлях.

– Біографія цього фотомитця – від його гене-
алогії, бо Григорій Петрович доводився Тарасові 
Шевченку внучатим небожем і жив у тій самій Ки-
рилівці, – є дивовижною, є символом епохи. Я би 
сказала, що вона певним чином символізує націю. 
Вона вартувала би якогось бестселера чи фільму з 
карколомнішим сюжетом, ніж, наприклад, стрічка 
шведа Труеля «Незабутні моменти» – про фото-
художницю Марію Ларссон. 

Парадокс: богемна натура, чутлива до краси 
душа, талановитий художник, Григорій просла-
вився свого часу як важкоатлет, оскільки не раз 
перемагав суперників на бійцівському килимі. 
Запам’ятався як чоловік могутньої статури (важив 
понад 159 кілограмів), а також тим, що виступав з 
Іваном Піддубним, з яким товаришував… 

Славився щирістю, веселою вдачею, благород-
ством. Закохав у себе німкеню-аристократку Віру 
Йоахимівну, і в 1889 році привіз ї ї з Одеси у Кири-
лівку. І якщо його дружина чарувала своєю красою, 
розумом, витонченими манерами, освіченістю, 
фортепіанною грою, то він – енергією, прямолі-
нійними, якимись демонстративно-епатажними 
легендарними вчинками. Подружжя часто навіду-
вали граф Браницький з родиною, Енгельгардти, 
М. Лисенко, О. Кошиць – і тут є свої цікаві історії. 
Смерть, його бунт проти німців у 1941-ому – також 
стали легендою, героїчним штрихом до всієї історії 
життя цього неординарного українця.

Фото Г. П. Шевченка з донькою Євгенією. 
Автопортрет. Черкащина, с. Кирилівка. 1936 р.

Аркас Микола Миколайович. 
Композитор. 10-і рр. ХХ століття
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ідентичність

Сергій ЛАЩЕНКО

Ми стіни проб’ємо з міцного  
 граніту,

Щоб тільки любов панувала  
 у світі!

Сергій Кемський

Хоч розчарування в 
результатах Революції 
Гідності фіксується в 
багатьох середовищах 
(я і сам можу назвати 
десятки розчарованих у 
владі бійців АТО і стільки 
ж повністю «вигорілих» 
волонтерів), все ж, 
процес іде у правильному 
напрямку, слабшими 
не стаємо – це факт.

Тут доречно навести 
слова посла Канади в 
Україні Романа Ващу
ка, який, звертаючись 

до українців, сказав: «Пере
живання Майдану, окупації, 
переселення, війни, героїч
ного волонтерства створили 
набагато більше внутрішніх 
зв’язків, ніж люди їх мали ра
ніше. Зараз ви маєте кращий 
кровообіг…» Посол має рацію, 
але ж і зони «застою», де кро
вообіг практично відсутній, 
у нас також є. Ось там і мно
житься розчарування. Вкрай 
важливо не дати розширю
ватися цим зонам. Навпаки, 
зони успіху повинні бути яко
мога масштабнішими. 

Сто років тому українці зро
били багато тактичних поми
лок і… програли свою війну за 
незалежність. Важливо знову 
не наробити попередніх поми
лок. У 1926 році отаман Нестор 
Махно писав у передмові до 
своєї книги «Русская револю
ция на Украине»: «Про одне 
лиш можу пошкодувати я, ви
пускаючи цей нарис у світ: це 
те, що він виходить не в Укра
їні, і не українською мовою. 
Культурно український народ 
крок за кроком йде до повного 
визначення своєї індивідуаль
ної своєрідності, і це важливо. 
Але в тому, що я не можу ви
дати свої записки мовою сво
го народу, вина не моя, а тих 
умов, у яких я знаходжусь…»

Бачите, колись грізний ота
ман прозрів уже у вигнанні, а 
свого часу воював же з петлю

рівцями! А якби об’єднався з 
ними? І зараз є чимало при
кладів деструктивного взаємо
поборювання. Те, що влада 
не в усьому відповідає нашим 
очікуванням, півбіди. Про це 
досить мудро висловився ге
рой Небесної сотні, кримча
нин Сергій Кемський. Аналі
зуючи результати першого 
Майдану, він ще тоді казав, 
що не вважає зрадниками тих 
політиків, які від початку роз
глядали його як інструмент 
здобуття влади. Для них Май
дан був лише інструментом 
– як мікроскоп для ботаніка. 
Хіба ботанік може зрадити 
свій мікроскоп? Сергій пише: 
«зрадити могли лише ті, хто 
прийшов щиро обстоювати 
проголошувані там цінності. 
І вони його зрадили. Логічно 
було би принаймні від полови
ни громадян України очікува
ти змін у щоденних стосунках 
з державою та іншими грома
дянами. Цього не сталося…»

* * *
Ці рядки Сергія Кемського 

я прочитав незадовго до того, 
як провідав родину біженців 
із Росії. Олексій Дячков, його 
дружина Наталка і троє діток 
приїхали до Західної України з 
Алтайського краю. Мусили ті
кати з Росії вже в березні 2014 
року, бо Олексій на мітингу в 
Рубцовську сказав, що Крим 
є українською територією. А 
земляки і ФСБ сприйняли це 
як зраду «отєчества». 

Здавалося б, українці повин
ні бути вдячні сміливим сибі
рякам за такий мужній вчи
нок. Натомість Галичина в 
цілому відповіла родині бай

дужістю і досить прохолодним 
ставленням. Статусу біженців 
Дячкови не мають уже два з 
половиною роки! А повинні б 
отримати відразу. Нещодавно 
народилася четверта дитина, 
але новонародженого Богдан
чика не реєструють, порушу
ючи свої ж, українські закони. 

То що у нас змінилося піс
ля Майдану? Виходить, Сер
гій Кемський не помилявся… 
Ми самі його зрадили? Ді
тей Дячкових, трапляється, 
б’ють у місцевій школі. Не всі 
українські школярі агресивні, 
але знаходяться ті, які вважа
ють своїм обов’язком покара
ти «чужинців». А запитати б 
їх: чи ваші батьки мають хоча 
б десяту частину мужності 
Олексія? Чи могли б ваші та
тусі так героїчно переносити 
труднощі і так вперто плисти 
проти течії? 

Перечитавши вкотре сло
ва Сергія Кемського про роль 
кожного з нас, я твердо вирі
шив піти у школу, де навча
ються діти Дячкових. Треба 

буде поговорити з директором 
і вчителями. Якщо наша шко
ла не готова приймати посиль
ну участь у формуванні укра
їнської політичної нації, то це 
вже питання до Міністерства 
освіти.

* * *
Нещодавно у Львові відкри

ли пам’ятник БогдануІгорю 
Антоничу. На урочисту подію 
зібралося чимало представни
ків творчої інтелігенції. З ве
ликою радістю побачив у групі 
молодих лемків (а Антонич, як 
відомо, є вірним сином Лем
ківщини) декілька кримчан. 
Уявляєте? Нащадки депорто
ваних лемків і біженці з Криму 
2014 року вже відчувають себе 
єдиним цілим! 

Поспілкувалися, обговори
ли нинішню ситуацію в Украї
ні. Як добре, що у мене з собою 
було декілька примірників 
«Культури і життя», а у двох 
із них – матеріали про лемків. 
Уявляєте, наскільки вони були 
доречними? Ними зацікави
лися і кримчани. 

Виявляється, наша «пере
міщена» молодь не сидить 
без діла. Хлопці готові допо
магати тим втікачам із Ро
сії, чия патріотична позиція 
не викликає сумніву. Зустрічі 
зі студентами у вишах, прес
конференції, тиск на Держав
ну міграційну службу (яка не 
має права порушувати укра
їнські закони), спілкування з 
активними, діяльними, а не 
декларативними християна
ми – все це попереду, все це на 
повістці дня у тих, хто не хоче 
зраджувати Майдан.

Формування нації. 
Як використати 

«пожвавлення кровообігу»?

 ПАМ’ЯТІ МУЖНІХ ГЕРОЇВ
Цьогоріч виповнилося 95 років із часу героїчно-

го вчинку українських вояків Волинської похідної 
групи армії Української Народної Республіки (УНР). 
Потрапивши у ворожий полон, вони відмовились 
перейти на службу до Червоної армії і були роз-
стріляні окупантами у селі Базарі (нині Народиць-
кого району Житомирської області). 

…21 листопада 1921 року 359 полонених, у тому 
числі й поранених, котовці вивели за село, зачита-
ли постанову «п’ятірки» про розстріл їх як «ворогів 
народу». Перед розстрілом один зі старшин подав 
команду «струнко», всі заспівали «Ще не вмерла 
Україна!» Під звуки Національного гімну гинули 
наші герої. 

Світлу пам’ять про звитяжців Базару розпоча-
ли офіційно вшановувати лише через 50 років – 
з осені 1991-ого. У 2000 році українські ветерани 
визвольних змагань з Об‘єднання бувших вояків 
українців у Великій Британії, представники Укра-
їнської автокефальної православної церкви Вели-
кої Британії та члени Спілки офіцерів України спо-
рудили величний Меморіал пам’яті Героїв Базару 
з іменами полеглих воїнів – на братській могилі 
розстріляних. Автор пам’ятника – житомирський 
скульптор Олександр Борис. 

Відкрив цьогорічний мітинг та вів його після по-
минальної молитви за убієнними заступник го-
лови СОУ, капітан першого рангу Євген Лупаков. 
Участь у виступах, присвячених пам’ятній по-
дії, взяли: сільський староста Базару Олександр 
Будько; голова Народицької райдержадміністра-
ції Богдан Васильчук; керівник Житомирської 
«Просвіти» Святослав Васильчук; Герой Украї-
ни, поет Дмитро Павличко; голова СОУ, генерал-
лейтенант Олександр Скіпальський; депутат Жи-
томирської облради Сидір Кизін – з ініціативою 
про створення у селі Базар повноцінного музею, 
присвяченого Героям Базару; директор Барсько-
го коледжу транспорту та будівництва Йосип Кі-
бітлевський, котрий вже вчетверте (!) привіз для 
приведення до присяги українському народу 
кращих своїх студентів; Зоя Ружин, представни-
ця «Мистецького Арсеналу», яка разом зі студен-
тами Київського коледжу з посиленою військо-
вою підготовкою презентувала на заході Рушник 
національної єдності; режисер театру «Дзерка-
ло» Володимир Петранюк… 

Участь у заходах зі вшанування пам’яті героїчно 
полеглих вояків взяв військовий оркестр, почесна 
варта і салютна група Житомирського військового 
інституту, ліцеїсти Військового ліцею імені Богуна, 
представники Української партії, НРУ, організа-
цій КУН, ОУН (м), ОУН (д), «Свободи», Українсько-
го козацтва, «Чорних запорожців», «Соловецько-
го братства», «Меморіалу», Київського товариства 
політв’язнів і репресованих.

Георгій ЛУК’ЯНЧУК Тепер родина сміливців Дячкових потребує нашої підтримки

Лемки і кримчани разом!

редактор  
Сергій ЛАЩЕНКО
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інформаційний простір

ОГОЛОШЕННЯ
Міністерство культури України, відповідно 

до статті 42 Закону України «Про вищу 
освіту», оголошує конкурс на заміщення 
посади ректора Національної академії 
керівних кадрів культури і мистецтв.

У конкурсі можуть брати участь громадяни Укра-
їни, які вільно володіють українською мовою, ма-
ють вчене звання та науковий ступінь і стаж робо-
ти на посадах науково-педагогічних працівників у 
вищих навчальних закладах не менш як 10 років.

Строк подання заяв – протягом двох місяців з 
дня публікації оголошення про проведення кон-
курсу.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, по-
дають такі документи:

– заяву про участь у конкурсі, в якій зазначаєть-
ся про застосування або незастосування до пре-
тендента обмежень, встановлених частиною тре-
тьою статті 42 Закону України «Про вищу освіту»;

– особовий листок з обліку кадрів з фотографією 
розміром 3х4 см;

– автобіографію;
– копії документів про вищу освіту, науковий 

ступінь та вчене звання;
– довідку про проходження попереднього (пе-

ріодичного) психіатричного огляду, яка видається 
відповідно до Порядку проведення обов’язкових 
попередніх та періодичних психіатричних огля-
дів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 27 вересня 2000 р. № 1465 («Офіційний 
вісник України», 2000 р., № 39, ст. 1656);

– довідку про наявність або відсутність судимості;
– витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які 

вчинили корупційні правопорушення;
– копію паспорта, засвідчену претендентом;
– копію трудової книжки;
– письмову згоду на збір та обробку персональ-

них даних.
Копії документів, які подаються претендентом 

(крім копії паспорта), можуть бути засвідчені за 
місцем роботи претендента – засновником або 
нотаріально. 

У разі надсилання документів поштою – датою 
подання документів вважається дата, зазначена 
на поштовому штемпелі.

Документи, подані претендентами після закін-
чення встановленого строку, не розглядаються та 
повертаються особам, які їх подали.

Вибори на посаду ректора Національної академії 
керівних кадрів культури і мистецтв відбудуться 
21 лютого 2017 року.

Документи надсилати або подавати особисто за 
адресою: 01601, м. Київ, вул. І. Франка, 19, Мініс-
терство культури України. Телефон/факс для дові-
док: (044) 235–23–94, e-mail: artosvita_muz@
mincult.gov.ua.

Чергове, п’яте число 
оновленої «Української 
культури» приурочене до 
75-річчя трагедії Бабиного 
Яру і похідних груп ОУН. 

Відтак у ньому розмі
щені ексклюзивні ма
теріали про діяльність 
націоналістичного 

підпілля в Києві у 1941−1943 
роках, зокрема, про Олену Те
лігу й Олега Ольжича.

19 жовтня 2016 року відомий 
український художник Михай
ло Горловий відзначав свій 
день народження. У рубриці 
«Великий план» читач позна
йомиться з роботами майстра, 
а також із думками та вражен
нями митців про свого колегу і 
його творчість…

До двадцять п’ятої річни
ці незалежності України у 
Чернівцях пройшли числен
ні культурномистецькі ак
ції − концерти, літературні та 
художні майстеркласи, па
тріотичні шоу та виставка на
родних майстрів Буковини. 
Відбулося і врочисте відкриття 
першого вітчизняного музею 
сучасної художньої кераміки, 
що віднині діятиме у галереї 
Sweet art на вулиці Штейнбар
га, 23. Про цю подію − в репор
тажі журналіста Олександра 
Литвиненка «Світлий промінь 
української кераміки».

У рубриці «Тюрмимузеї» 
познайомитесь зі спогадами 
в’язня Тюрми на Лонцького у 
Львові, в яких перед вами по
стане «русскій мір» 1941ого. 
Матеріал − до Днів скорботи і 
пам’яті, 75річчя від часу ма
сових розстрілів політичних 
в’язнів у Західній Україні.

Для популяризації і роз
витку кінодраматургії до фор
мату журналу введена нова 
рубрика − «Сценарій». Від
кривається вона кіносценарі
єм «Час Болбочана», в якому 
йдеться про трагедію видат
ного українського держав
ника. Твір присвячено до
бробатам усіх українських 
революцій, які, жертвуючи 
собою, захищали Батьківщи
ну від москалів.

Про Володимира Покотила 
(25 жовтня 1922 – 7 вересня 
2013) – скульптора, художни
ка, письменника, провідни
ка Київського крайового про
воду ОУН, який 13 років 
свого життя провів у таборах 
ГУЛАГу, оповідає ґрунтовне 

дослідження «Лицар золо
того тризуба» – краєзнавця, 
головного редактора газети 
«Культура і життя» Євгена 
Букета, автора книжки «Іван 
Бондаренко – останній пол
ковник Коліївщини». До речі, 
відомий краєзнавець з’ясував, 
що один із пращурів Володи
мира Кіндратовича – Онопрій 
Покотило – був осавулом у 
війську Івана Бондаренка під 
час повстання надвірних ко
заків 1768 року.

В уривку з автобіографічного 
роману Володимира Покоти
ла «Лицарі золотого тризуба» 
дізнаємося нові, унікальні по
дробиці перебування в окупо
ваному Києві Івана Рогача й 
Олени Теліги.

13 серпня 2016 року, в Опіш
ні на Полтавщині, пройшов 
уже третій Міжнародний га
строномічний фестиваль
квест «Борщик у глиняному 
горщику». Про це театралізо
ване дійство – фоторепортаж 
Юрія Гармаша.

До 90річчя від дня наро
дження видатного україн

ського художника Анатолія 
Базилевича – статтяспогад 
академіка Михайла Кривола
пова.

Про новий Всеукраїнський 
конкурс «У пошуках літера
турних талантів» серед шко
лярів, який тривав дев’ять 
місяців, і про церемонію вру
чення нагород переможцям 
у НовоградіВолинському на 
Житомирщині – розповідає 
керівник проекту, голова Київ
ської організації НСПУ, пись
менник Володимир Данилен
ко.

А в рубриці «Театр» позна
йомитесь зі спогадами актора 
Івана Колосіва – про театр у 
Києві в період німецької оку
пації і несподівану для нього 
зустріч з Оленою Телігою.

Враженнями про XVIII 
«Мельпомену Таврії», «хер
сонський Авіньйон», з нашим 
часописом поділилися її орга
нізатори й учасники. Про це – 
в матеріалі Галини Цимбал.

Ухвала Сейму Польщі, який 
визнав події, що розгорнули
ся на Волині у 1943−45 роках 

(Волинська трагедія), «гено
цидом, вчиненим українськи
ми націоналістами щодо меш
канців ІІ Речі Посполитої», 
прем’єра антиукраїнського ху
дожнього фільму «Волинь» у 
Польщі і спроба показати його 
в Україні не можуть залишати
ся поза нашою увагою. Про це 
у «Вступі до розмови про «Во
линь» розмірковує академік
засновник Академії наук ви
щої школи України Валентин 
Яблонський.

Про те, що розбудову влас
ного державного життя по
трібно починати з кінемато
графу, йдеться у статті Юрія 
Сороки «Кіно ОУН. Карпат
ська Україна». Адже Україн
ська Держава на Закарпатті, 
що проіснувала менш як пів
року, встигла закласти міцні 
основи власної кіноіндустрії, 
зняти кілька повнометраж
них фільмів та безліч доку
ментальних репортажів.

І якщо про «Трагедію Кар
патської України» Каленика 
Лисюка вже відомо багатьом, 
то про іншу стрічку – «Укра
їна в огні», яка може містити 
навіть ігрову реконструкцію 
вбивства полковника Євгена 
Коновальця, – майже нікому. 
Як виглядала ця стрічка та де 
варто її шукати, і з’ясовує хар
ківський дослідник Сергій Лу
нін, відстежуючи україномов
ну американську пресу тих 
років.

І наостанок – рубрика «Елі
та». «В Україні й досі живуть 
її власні вороги, для яких 
зрада – повсякденна спра
ва. Деяким зрада допомо
гла втекти за кордон, деяких 
оселила на Сході, деякі й досі 
відкрито її пропагують у Ки
єві», – це слова Ксенії Жор
ноклей із посмертної згад
ки про друга, українського 
воїнаспівака Василя Сліпа
ка (псевдо «Міф»), який за
гинув 29 червня 2016 року в 
бою на Донеччині від кулі ро
сійського снайпера. Митець 
своїм голосом завоював не 
лише Францію, але й усю Єв
ропу та світ.

Читайте безкомпромісний 
часопис «Українська культу
ра», який вчить, як ставитися 
до наших ворогів!

Юрій СОРОКА,
головний редактор журналу 

«Українська культура»

«Українська культура» вчить, 
як ставитись до ворогів

Головний редактор 
журнала «Українська 

культура» 
Юрій СОРОКА
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цікаві зустрічі

IV Фестиваль витончених 
мистецтв «АМПЛУА» 
промчав регіонами 
України, щедро 
надихнувши сучасних 
митців сфери театру 
і кіно до наступної 
осені. Київ, Баришівка, 
Запоріжжя, Одеса – 
відчули мистецьке свято, 
взявши участь у заходах 
фестивалю цього року.

Розпочався фестиваль
ний рух у Київському 
театрістудії «МІСТ», 
де відбулося представ

лення, а також обговорення 
п’єси «Надто ранений звір» з її 
автором Анатолієм Наумовим. 
Він дуже дякував режисеру 
Андрію Гуннішеву й акторам 
за переконливе втілення кож
ного героя сучасної драми.

Театральна лабораторія пред
ставила виставу NotGuilty за 
мюзиклом «Чікаго» і профе
сійне читання п’єси відомого 
українського драматурга, пере
кладача й культуролога Неди 
Нежданої «Заблукані втікачі». 
Виконавці ролей під час читан
ня настільки відчули відтворе
ну ними історію, що сліз не мо
гли стримати ані глядачі, ані 
досвідчена авторка.

Київська академічна май
стерня театрального мистец
тва «Сузір’я» 13 листопада під
хопила недільний нонстоп 
ескізних вистав за сучасною 
драматургією, що розпочався 
у Києві о 10.30 і завершився о 
20.30. Відбулося представлен
ня п’єс, що їх професійні режи
сери відібрали для презентації 
на сцені у фіналі. Після кож
ного сценічного втілення про
ходили бурхливі дискусії між 
драматургами, режисерами, 
акторами та звичайними гля
дачами. Також цікаво прой
шов інтерактивний майстер
клас режисера, драматурга, 
актора, лауреата конкурсу 
«Коронація слова» Олексан
дра Вітра. Він поділився влас
ним досвідом – як драматург, 
який, крім усього іншого, має 
багато режисерських напра
цювань.

Далі четверту естафету фес
тивалю прийняло Запоріж
жя. Найпотужніші театри, як 
завжди, професійно провели 
всі заходи на найвищому рів
ні. До козацького міста заві
тали драматургифіналісти, 
які взяли активну участь в об

говоренні власних п’єс, що їх 
цього року вподобали запо
різькі режисери. На леген
дарному острові Хортиця – в 
Муніципальному театрі Vie 
– професійні актори чита
ли три сучасні п’єси: «Паці
єнтка найкращого хірурга» 
Анатолія Наумова, «Фазаня
та» Маргарити Ромашкіної та 
«Гібридний суд» Костянтина 
Солов’єнка. Обговорення ви
явилися дуже важливими для 
авторів. Дехто з них завдя
ки акторам, які представили 
текст, зміг його значно покра
щити.

Режисери Запорізького ака
демічного обласного україн
ського музичнодраматичного 
театру імені В. Магара Олеся 
Плохоткіна і Денис Астаф’єв 
також відібрали і презентува
ли роботи трьох сучасних дра
матургів, що пишуть у класич
ному стилі. Це провокаційна 
моноп’єса «Ліхтар для сонця» 
Тетяни Щастіної, підлітко
ве фентезі «Володарка хмар» 
Оксани Радько і комедія Неди 
Нежданої «Угода з ангелом». 
На деякі п’єси переможців 
фестивалю режисери вже по
дали заявки для включення їх 
до репертуару театру.

До професійних читань су
часної драматургії залучи
лись, як завжди, і студенти 
кафедри акторської майстер
ності Запорізького національ
ного університету – на чолі із 
заслуженою артисткою Укра
їни Надією Стадніченко. Цьо
горіч вони читали п’єси «Слон, 
легший за вітер» Олександра 
Вітра і «Таємничий ключ» Те
тяни Щастіної.

Запорізький обласний те
атр юного глядача розпочав 
цього року програму кіно
відділення фестивалю. Після 
цікавої розповіді завідуючої 

літературнодраматичною 
частиною театру Надії Пе
тренко про легендарного 
українського режисера Леся 
Курбаса глядачі змогли пори
нути в атмосферу його вистав. 
Екранізацію зробив режисер 
Ігор Барсегян – за оригіналь
ними фото з архіву Музею 
театрального, музичного та 
кіномистецтва у Києві, з ініці
ативи заступника директора 
Музею Ірини Мелешкіної. 

Допомагала висвітлювати 
події фестивалю Запорізька 
державна телерадіокомпанія: 
київських драматургів запро
сили до участі у ранкових ефі
рах та в артпрограмах. 

Наступною прапор IV Фес
тивалю витончених мистецтв 
«АМПЛУА» підхопила Оде
са. Сюди приїхав із Києва ві
домий український режисер, 
драматург, актор Ігор Шуб – 
на ескізну виставу за комеді
єю «Я рахую раз, два, три, чо
тири, п’ять», яку він написав у 
співавторстві з Олександром 
Матусовим. Режисер Тіна 
Артем’єва зробила сценічне 
втілення на базі Одеського те
атру «На Чайній». Тут після 
майстеркласу Ігоря Шуба від
бувся показ відеороликів за 
виставами Леся Курбаса.

Надзвичайно цікавим ви
явився перегляд цих відеоро
ликів у Києві, адже в ньому 
взяли участь, зокрема, автор 
ідеї Ірина Мелешкіна і декан, 
професор Інституту екран
них мистецтв КНУТКіТ іме
ні І. КарпенкаКарого Ольга 
РавлюкГоліцина. Після жва
вого обговорення відбувся по
каз музичного кліпу – лау
реата і переможця багатьох 
українських та міжнародних 
кінофестивалів «Люблю му
зей». Він був створений на за
мовлення та за участю Рівнен
ського краєзнавчого музею, за 
ініціативою його директора 
Олександра Булиги, який став 
і продюсером кліпу.

Завершився фестиваль пе
реглядом чудової короткоме
тражної кінострічки молодого 
кінематографіста Володими
ра Кареби «Танець пінгвіна». 
Фільм присвячено пам’яті ві
домого українського народно
го улюбленця Кузьми Скрябі
на, він розповідає про випадок 
зі школярського життя му
зиканта, котрий, без сумні
ву, вплинув на його подальшу 
кар’єру.

IV Фестиваль витончених мис
тецтв «АМПЛУА» (atamplua.
com.ua) проходить щорічно – з 
ініціативи Академії творчості 
«АМПЛУА»; а цього року реа
лізується за підтримки Націо
нальної спілки театральних 
діячів України і Програми на
ціональних обмінів, що фінан
сується Європейським Союзом 
та Національним фондом під
тримки демократії (США).

Тетяна ЩАСТІНА, 
сценарист, продюсер, актриса, 

член Національної спілки 
театральних діячів України, 

креативний директор Академії 
творчості «АМПЛУА»

Четверте «АМПЛУА» 
сучасної класики

Фестиваль розпочався у Києві

Студенти кафедри акторської майстерності Запорізького 
національного університету

 ЛІКУВАЛЬНА СИЛА ПОЕЗІЇ
Олеся Сінчук – українська композиторка, спі-

вачка, виконавиця (фортепіано, сопілка, гітара), 
поетеса, художниця-графік. Вона – лауреат бага-
тьох всеукраїнських та міжнародних фестивалів 
і конкурсів. Напередодні презентації нової збірки 
«Сонячна зустріч» спілкувалися з пані Олесею та 
з’ясовували таємниці творчості поетеси…

– Пані Олесю, скільки Вам було років, коли 
Ви усвідомили себе поетом?

– Напевно, над цим не задумувалась ніколи. По-
езія – як дихання, як саме життя. У мене тато поет, 
мама співає чудово, в хаті завжди звучало поетич-
не слово, пісні. Я у дитинстві взагалі вважала, що 
всі вміють писати вірші. І була здивована дуже, 
коли зрозуміла, що це не так (посміхається). Ма-
буть, усвідомлення себе поетесою прийшло, коли я 
почула слова: «твоя поезія лікує душу»… «О! – по-
думала я. – Це вже не можна просто так писати! Це 
вже віршотерапія (сміється)! Треба душі лікувати, 
якщо це вдається, якщо така можливість Всесві-
том подарована». 

– Де і як народжуються вірші, чи потребує 
написання поезій особливих умов (чи можете 
писати в дорозі, в метро тощо)?

– Я можу писати де завгодно, головне, щоб у цю 
мить під рукою виявився клаптик паперу та ручка! Ін-
коли забуваю взяти з собою зошит, і ось – приходить 
вірш! І вже списані всі чеки з магазинів, паперові сер-
веточки, якісь клаптики паперу, обгортки від шокола-
ду та цукерок, хоч вони глянцеві – погано писати, не-
зручно і потім майже нічого не видно (сміється). 

– Що Вас надихає, де шукаєте енергію твор-
чості? Куди тікаєте від буденності?

– Я вважаю, що буденності як такої не існує. Якщо 
людина займається улюбленою справою, то кожен 
ї ї день – це свято, свято праці, вічних пошуків, від-
криттів, і це може не тільки у мистецтві проявля-
тися. Творчість – і в домашньому господарстві, й 
у відносинах в родині, і в спілкуванні з друзями. 
Кожну мить я бачу нові горизонти, бажаю вдо-
сконалюватись, у мене постійно народжуються 
нові проекти, і для них автоматично з’являється 
натхнення, бажання творити. Тому енергію твор-
чості шукати непотрібно, вона – як джерело: з гли-
бин землі струмує, летить, наповнюється. Із дже-
рела п’ють водичку, воно ще більш наповнюється. 
Звичайно, надихають виступи, концерти, сяючі очі 
слухачів, їх відкриті серця, щира вдячність. 

– Поділіться рецептом щастя. Щастя Олесі 
Сінчук – це…

– …жити за всесвітніми законами, любити жит-
тя, світ, людей, радіти кожному дню, надихатись, 
цінувати справжніх друзів, розуміти їх і знати, що 
тебе теж розуміють. А ще – подорожувати, вес-
ти здоровий спосіб життя, медитувати, відчувати 
свою єдність із землею та небом! 

Спілкувалась Єлизавета ТАРАСОВА

редактор  
Єлизавета ТАРАСОВА
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 ВІРШІ З ВІЙНИ

Роман Лесюк – один із небагатьох українських 
поетів, який, окрім влучного, твердого, як сталь, 
слова, одного разу вирішив узяти до рук ще й 
зброю. У свої 50 пішов добровольцем на Схід, туди, 
де війна, залишивши вдома красуню-дружину з 
дитиною на руках.

«Багато друзів, з якими був на Майдані, загинули 
від ворожої кулі, захищаючи свою країну. Як я міг 
не зайняти місце когось із загиблих побратимів у 
бойовому строю?» – розповідає. 

Писав у цей період дуже багато, про все, що болі-
ло йому і мільйонам наших співвітчизників. Писав 

у холодних бліндажах, на посту – у 20-градусні мо-
рози, під пекучими степовими вітрами. Написане 
читав своїм побратимам, підтримуючи їх у важкі 
хвилини. Писав і надсилав телефонними повідом-
леннями своїй Валькірії.

А коли Роман повернувся на кілька тижнів у від-
пустку до Львова, дружина вручила йому його 
першу книгу – «Рабство у генах лікують повстан-
нями», куди увійшли їхні спільні вірші про Майдан 
та війну.

Навесні 2016 року, за станом здоров'я, Роман 
змушений був повернутися додому, де його чека-
ла кохана Наталія та маленький Матвійко. В житті 
цим трьом людям ще стільки всього треба встиг-
нути зробити…

Тетяна  
ЧЕРЕП-ПЕРОГАНИЧ

Два поети під одним 
дахом, два патріоти, які 
не тільки словом, а ще 
й зброєю виборюють 
кращу долю для своєї 
дитини і для рідної 
неньки України.

Дві сильні духом осо
бистості, яких об’єд
нує не тільки любов, 
а й розуміння того, 

що життя зовсім даремне, коли 
проживаєш його тільки в кло
потах про себе.

Наталія Крісман і Роман Ле
сюк – з ними й веду розмову.

– Цікаво, як доля поєдна-
ла двох поетів?

Наталія: Так, як, мабуть, 
всіх, кого поєднує (всміхаєть-
ся). Несподівано, раптово, раз 
і назавжди. Ми зробили свій 
вибір бути разом вже досвідче
ними, дорослими людьми, які 
добре знали ціну справжнім 
почуттям.

Роман: Я родом з Коло
мийщини, але був на той час 
(упродовж 13 років) на заро
бітках у Португалії. Писати 
про перипетії свого особис
того і суспільного життя по
чав лише у 45 років, друкував 
вірші на одному поетичному 
сайті. Там же друкувалася і 
львів’янка Наталія Крісман, 
полум’яне слово якої з 1989 
року звучало на багатьох вічах 
і майданах. Наші думки були 
настільки схожими, співзвуч
ними у прагненні щось змі

нити, щось зробити для своєї 
країни, що незабаром, подо
лавши тисячі кілометрів, я 
приїхав до Львова…

– Ваші вірші так досі й 
перегукуються…

Наталія: Навіть більше, ми 
об’єднали їх в одну книгу – 
«Рабство у генах лікують пов
станнями». Присвятили її на
шому синочку Матвійку, і вона 
нині відома не тільки в Україні, 
але й в українських діаспорах 
багатьох країн. У передмові, 
до речі, можна знайти такі сло
ва: «…Рідненький, вибач нас з 
татком за те, що ти передчас
но став дорослим, що через цю 
кляту війну ти недоотримав на
шої уваги і турботи. 

Та коли ти виростеш і жи
тимеш вже у вільній, мирній 
Україні, про яку ми мріяли і яку 
виборювали, ти лиш тоді збаг
неш, що саме у такий спосіб 
ми найбільше могли проявити 
тобі свою батьківську любов. 
Вірші, які ми тут для тебе напи
сали, – це наші тобі настанови, 
з яких ти вчитимешся люби
ти рідну землю, своїх ближніх, 
бути добрим, справедливим і 

чесним, випромінювати світ
ло і робити цей світ кращим, 
іншими словами – бути Люди
ною…»

Роман: (продовжує) «…Пий 
небес цілющі зливи, знай, лю
бов – найбільше диво, що від
криється лиш тому, хто шу
катиме невтомно до добра 
стежки тернисті, будь, Синоч
ку, серцем чистий! Хай же на 
скрижалях твоєї душі навіки 
будуть закарбовані слова – 
Любов, Україна і Бог!»

– Матвійку пощастило 
з батьками. Є ким пиша-
тися…

Наталія: Це батькам по
щастило з дитиною. Він – це 
найбільший дарунок, піднесе
ний нам Господом. Всі життєві 
біди і негаразди вперто пере
живає з нами. Коли розпоча
лися події на Майдані, Роман 
відразу поїхав до Києва. Я за
лишилася з піврічним сином 
вдома. Як Матвійку стало пів
тора року – Роман більше ніж 
на рік пішов на війну. І знову 
ми вдвох залишились без на
шого татуся, хвилювалися 
за нього, сумували й чекали, 
коли він нарешті повернеться 
додому.

Роман: Для батька син – це 
його продовження, його віра в 
завтрашній день. Разом з дру
жиною виховуємо маленько
го патріота, який, віримо, не
одмінно виросте справжньою 
Людиною. Зробимо для цього 
все від нас належне, а головне 
– будемо прагнути всіма сила
ми зробити чистим і мирним 
небо над його головою. Бо ві
римо в Україну і її перемогу 
над злом.

мистецька родина

Словом і зброєю 
виборюють кращу долю

Бунтарка Валькірія
Валькірія – з таким 
поетичним псевдо 
львів’янка Наталія 
Крісман на початку 
2000-ого року увірвалася 
у світ літератури.
Дух бунтарства, який пере

дався їй від пращурів, ця жінка 
виплескувала у своїй професії 
(має понад 20 років адвокат
ської практики), а з 16 років 
(1989ий) виступає на багато
тисячних вічах, активно займа
ється громадською діяльністю. 

Її слово, без перебільшення, 
– зброя! Не сиділа склавши 
руки, коли чоловік був у Киє
ві на Майдані. У ті короткі го

дини, коли син спав, – писала, 
підтримуючи в такий спосіб 
дух українців і свого дорого
го Романа у їхній боротьбі за 

волю. Одним із найвідоміших 
«майданівських» віршів На
талії є «Мамо, я екстреміст!», 
котрий полюбився мільйонам 
українців. 

Перша її збірка побачила світ 
у 2011 році – під назвою «Загу
блена в сучасності Валькірія». 
Усе, про що писала і пише ця 
поетка, – пережито нею осо
бисто і пропущено крізь серце.

«Поетична творчість – це ди
вовижний процес, – каже На
талія. – Творю лише тоді, коли 
болить душа, у стані щастя не 
маю творчого натхнення. Час
то питаю себе, чи бажаю ціл
ковитого щастя? І відповідаю: 

напевно, ні, бо коли болить – 
значить, ти ще жива душею...» 

А скільки вже «післямайдан
ної» громадянської поезії ви
йшло зпід пера поетки! За
кликає, змушує думати над 
словом, йти за ним. Якось в 
одному зі своїх виступів вона 
дуже влучно сказала: «Май
дан – це не лише місце в цен
трі Києва, це, найперше, – міс
це в душі кожного українця, 
де він самотужки вибудовує 
свою маленьку Україну – силь
ну, справедливу, чесну, вільну 
від всілякої скверни». Вона з 
тих жінокпоеток, у душі якої 
одвіч ний Майдан.

редактор
Тетяна ЧЕРЕП-ПЕРОГАНИЧ
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музика

«Я ніколи не забуду очі 
того чоловіка, який 
загинув на Інститутській 
19 лютого 2014 року». 

Свідок трагічних подій 
на Майдані, народна 
артистка України Єв
генія Басалаєва при

святила масштабний проект 
Дню Гідності та Свободи.

Мисткиня продовжує свій 
унікальний задум, який вклю
чає фестиваль мистецтв «Діа
логи культур» у рамках між
народного циклу концертів 
«Елітні вечори камерної му
зики». З нагоди Дня гідності 
та Свободи відбувся тридцять 
третій концерт «Хорал без
смертя». За словами Євгенії, їй 
допомагають усі, хто торкаєть
ся душею до мистецтва. 

А найсильніше враження за
лишив спогад цієї тендітної 
жінки, яка у лютому 2014ого 
стала свідком загибелі люди
ни на Інститутській. «Я ніколи 
не забуду очі того чоловіка», – 
сказала Євгенія…

Драматургія концерту «Хо
рал безсмертя» – це ноухау 
Євгенії Басалаєвої. Вона поєд
нала у своєму проекті не лише 
мистецтво музики та пензля. 
«Хорал безсмертя» перевер
шив усі попередні концерти 
ініціаторки та організаторки 
Євгенії Басалаєвої та став од
нією з найголовніших музич
них подій країни на честь ге
роїв Майдану та в пам’ять про 
загиблих від голодоморів і 
агресії на Сході України.

Історичне підґрунтя концеп
ції концерту – твори різних 
часів, які презентують сторін

ки боротьби народу за свою 
незалежність. Фрагмент ора
торії композитора, народного 
артиста України Володимира 
Губи «Слово про Ігорів похід» 
у втіленні народної артистки 
Раїси Недашківської викли
кав хвилю емоцій, адже «Плач 
Ярославни» і сьогодні зву
чить актуально. Так само, як 
і духовний гімн «Молитва за 
Україну» М. Лисенка. Його у 
виконанні капели імені Л. Ре
вуцького (художній керівник 
А. Карпінець) зал слухав сто
ячи. Лемківська пісня «Гей, 
пливе кача» доби збройної бо
ротьби за незалежність Украї
ни періоду 1950их років, яка 
після подій Майдану стала 
символом всенародного пла
чу за героями Небесної сотні, 
– в аранжуванні В. Якимця на
була симфонізму, гідного най
кращих зразків хорової літера
тури. 

Ці шедеври ніби перекину
ли своєрідну історичну арку до 
сучасних опусів українських 

композиторів. Серед них твір 
О. Скрябіна «Стіна пам’яті», 
симфонієтта В. Губи Memorial 
day, а також Концерт для фор
тепіано і струнних Б. Працюк. 

Олександр Скрябін – учень 
незабутнього скрипаля Б. Ко

торовича. Талановитий му
зикант, лауреат міжнародних 
конкурсів стояв на Майдані 
за гідність своєї країни. Після 
подій Революції Гідності взяв 
зброю і 200 днів свого життя 
віддав на захист Батьківщини 
у зоні АТО. 

«Там, на передовій, я задумав 
свій твір, – сказав Олександр. 
– В основі – інтонації думи 
“Ой, сів пугач на могилі” та 
теми інших пісень. Я присвя
тив його пам’яті людей, які від
дали життя за Україну». «Стіна 
пам’яті» О. Скрябіна звучала 
у виконанні автора. Його вій
ськова форма, тільник, значки 
й медалі – додали надзвичай
них емоцій. Драматичну на
пругу підтримали вір ші волон
тера Олександра Кобилякова.

У кожному своєму проекті 
Є. Басалаєва відкриває публі
ці невідомі твори. Концерт для 
органу Ф. Пуленка прозвучав 
у виконанні народних артис

ток України І. Калиновської 
(орган), Є. Басалаєвої (форте
піано) та ансамблю ударних 
Ars nova. «Для мене цей твір – 
символ підтримки Європи, яку 
вона надає нашій державі», – 
сказала піаністка. 

Ще один багатозначний 
опус – In Memoriam: Maidan 
американця Метью Брауна – 
вразив оригінальним втілен
ням у симфонічній композиції 
інтонацій державного гімну 
України. «Розкладена» на ко
роткі поспівки мелодія чимось 
нагадала Бетховенівську «Оду 
до радості». 

Надзвичайною кульмінацій
ною крапкою концерту стали 
фортепіанна мініатюра Ave 
Maria А. Караманова у вико
нанні Є. Басалаєвої та ораторія 
«Небесний Щедрик» І. Небес
ного. 

Здається, усі музичні молит
ви до Діви Марії давно відомі. 
Та зазвучала ця мелодія кла
сика української музики ХХ 
століття – така проста й зрозу
міла, ніжна й незламна, підне
сена й земна – і ніби душа зле
тіла до небес. 

Ораторія І. Небесного «Не
бесний щедрик» вразила мо
гутнім емоційним посилом. 
Наш сучасник використав все
світньо відому інтонацію ще
дрівки, уславленої М. Леонто
вичем 100 років тому. До своєї 
партитури автор вписав відео
ряд із саундтреком, що зафіксу
вали перебіг подій на Майдані 
(режисер С. Проскурня). Зда
лося, самі небеса розверзлися, 
щоб цей потужний емоційний 
виклик з України досягнув сер
ця кожної людини на планеті.

Вікторія МУРАТОВА,
музикознавець

Фото Юлії ЗУБКО

«Хорал безсмертя»: 
небесний виклик з України

редактор  
Леся САМІЙЛЕНКО

 ДИСКОТЕРЦІЯ.
28 ЛИСТОПАДА – 4 ГРУДНЯ

ПРИСУТСТВИЕ / 
ОЛЕНА 
ВОЙНАРОВСЬКА
Оцінка «КіЖ»: 


Есенція: цей Карфа-
ген не зруйнувати.

Творча юдоль ві-
домого ансамблю з 
Одеси варта об’ємної 
культурологічно-мен-

таль ної розвідки, котра була би дуже затребувана в 
нинішній Україні. Адже тут ідеться про досі малови-
вчений феномен – художньо-світоглядну самоіден-
тифікацію російськомовних та російськомислячих 
авторів, які мешкають в іншій державі. 46-літня Вой-
наровська – як і сотні їй подібних митців од Прибалти-
ки до Кавказу – цілком зрощена з «культурою Пушкі-
на й Шаляпіна», тому навряд чи зможе (та й чи захоче 
сама?) пройти своєрідну переорієнтацію. 

З іншого боку, переїжджати до «духовної батьків-
щини» ні Олена, ні більшість її «колег за нещастям» 
так само не мають наміру. Ось і… 2014-ого, нага-
даю, стався казус: група Fleur, видавши черговий LP, 
відправилась у концертний тур по РФ, і це на тлі по-
дій 2 травня в їхньому місті! Дехто з критиків сприй-
має «Присутність» як покаяння співачки, бо в кількох 
композиціях завуальовано подається її проукраїн-
ська позиція. Можливо… Біда в тім, що, відкинувши 
всі контексти й зосередившись суто на естетиці, дове-
деться визнати: як було пафосне ніщо, так і залишило-
ся. Воно ж як: навіть без коріння троянда якийсь час 
цвіте у вазі, але згодом в’яне.

THESE SYSTEMS ARE 
FAILING / МОБІ & 
THE VOID PACIFIC 
CHOIR
Оцінка «КіЖ»: 

Есенція: як усіх об-
манути.

Анонсувалося, що 
це буде прем’єрний 
за стільки-то часу 
рок-альбом. На-

справді ж, елементів рейву незрівнянно більше. 
Ще тиждень тому один із фан-сайтів обіцяв «зо-
лоту» роботу, яка «пройме всіх». Однак проймає 
– неприємно – хіба що монотонний ритм а-ля 
бормашина. Напередодні виходу «Систем…» най-
відданіші прихильники Мобі вірили, що він усе-
таки не виписався. Тепер же…

DAY BREAKS / 
НОРА ДЖОНС
Оцінка «КіЖ»: 


Есенція: подорослі-
шати й не еволюціо-
нувати.

Їй уже 37, і вона не 
боїться оголювати 
на публіці розкішний 
бюст. Більше їй ні-
чим хизуватися.

Система оцінювання і примітка:  – ра-
зюче, 1/2 – чудово,  – сильно, 
1/2 – пристойно,  – непереконливо, 
1/2 – посередньо,  – слабко, 1/2 – погано, 
 – жахливо; перед похилою рискою – назва релізу, 
за нею – виконавець.

Володимир БАНЯС

Євгенія Басалаєва. «Хорал безсмертя»

Олександр Скрябін. «Стіна пам’яті»

«Плач Ярославни» у виконанні Раїси Недашківської
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 ГЕНЕТИЧНА ПАМ’ЯТЬ
Напередодні Дня пам’яті жертв голодомору 

відбулась презентація документального фільму 
«Окрадена земля», знятого канадським режисе-
ром Юрієм Луговим. Захід відбувся за підтрим-
ки Українського інституту національної пам’яті, 
який фінансово підтримав цей показ в «Україн-
ському домі».

Фільм «Окрадена земля» – володар числен-
них нагород найпрестижніших фестивалів доку-
ментальних фільмів. Серед них – статуетка Indie 
Міжнародного кінофестивалю Indie Fest (м. Ла 
Холла, Каліфорнія, США); спеціальний приз Ремі 
44-ого Міжнародного Х’юстонського кінофести-
валю (Техас, США); приз за кращий історичний 
фільм (м. Гонолулу, Гаваї, США); приз «Альберт» 
за кращий документальний фільм Лічфілд Хіллз 
кінофестивалю та інші. 

Виконувач обов’язки гендиректора Національно-
го музею «Меморіал жертв голодомору» Леся Га-
сиджак розповіла: «Починаючи з 2010 року, тема 
голодомору в інформаційному і науковому про-
сторі фактично призупинилась, адже майже не 
було нових наукових досліджень і належного по-
шанування на державному рівні. Зараз ситуація 
поступово змінюється. Комплекс заходів з ініцію-
вання визнання голодомору геноцидом урядами 
інших країн відновлено. Сподіваємося, список тих 
країн, які визнали геноцид українців, буде значно 
ширшим».

Презентований фільм одного разу вже показу-
вали у Києві, коли Янукович був керманичем дер-
жави, тому не дивно, що показ був закритим і для 
обмеженої кількості людей. Тепер стрічку предста-
вили для всіх охочих, адже вхід був не тільки віль-
ним, а й бажаним!

Фільм тривалістю 75 хвилин базується на раніше 
невідомих архівних документах, спогадах свідків 
голодомору, в тому числі із пограниччя з Росій-
ською Федерацією – Харківщини й Донеччини, та 
на коментарях провідних дослідників. Фокус кар-
тини спрямований на докази, що підтверджують 
геноцидний характер голодомору українського 
народу. 

Режисер-постановник фільму – канадський ре-
жисер українського походження Юрій Луговий є 
членом Академії канадської кінематографії і теле-
бачення, відомий за фільмами «Береза Картузь-
ка», «Свобода дорогою ціною», «Українці в Квебе-
ку». 

«Такі фільми мають, перш за все, показува-
ти по телебаченню», – почувся голос із залу від 
глядачів після завершення показу. Документаль-
на робота Юрія Лугового заслуговує на те, щоб ї ї 
транслювали не тільки напередодні тематичної 
річниці, а й показували у школах, університетах, 
кінотеатрах країни протягом усього року. Адже 
наша сила – у нашій пам’яті, у правдивому розу-
мінні нашої історії…

Єлизавета ТАРАСОВА

Еліза СОЛОДКА

Дебютний художній фільм «Жива» 
режисера Тараса Химича, молодого 
кліпмейкера (створив близько 
50 кліпів) та документаліста, 24 
листопада вийшов на екранах 
українських кінотеатрів.

Цікаво, що презентація фільму 
відбулась через три дні після 
відзначення річниці Револю
ції Гідності, – у кінотеатрі, який 

розташований на проспекті Степана Бан
дери… «Такий збіг, – розповів Тарас Хи
мич. – У нас із цим фільмом так усе збіга
ється. Мені здається, що це невипадково, 
бо фільм складний, важкий, але він дає 
можливість українцям співпереживати з 
героїнею і вийти з того співпереживання 
з позитивом».

Історія Анни Попович, зв’яз кової УПА, 
зацікавила Тараса Химича під час роботи 
над документальним проектом. «Ми зро
зуміли, що це золота історія. Коли вона 
почала розповідати про своє життя, ми 
зрозуміли, що це готовий сценарій», – роз
повів режисер фільму. Тож захоплена іде
єю ще у 2012 році, творча група почала 
роботу над сценарієм, а в 2013 – над зйом
ками фільму.

Якісно новий рівень українського кіно 
продемонструвала команда Тараса Хими
ча. Під час зйомок було використано пе
редові технології, яких іще не було в Укра
їні на час роботи над фільмом, що тривала 
близько 3ох років. Завдяки цьому роз
кішно показана природа Карпатських гір.

Фільм і справді вражаючий, адже поєд
нує у собі найпопулярніші жанри: дра
му, історію, містику та бойовик. Несподі
ваним поворотом є й те, що режисер не 
вдавався до банальностей: взяти декілька 
популярних акторів – і успіх гарантова
но. Він долучив до зйомок кращих акто
рів Західної України: заслужену артистку 
України Ольгу Комановську, народного 
артиста України Ростислава Держипіль
ського (директор та художній керівник 
ІваноФранківського академічного облас

ного музичнодраматичного театру імені 
Івана Франка), заслуженого артиста Укра
їни Юрія Хвостенка, заслужену артистку 
України Альбіну Сотникову, заслуженого 
артиста України Ярослава Кіргача, заслу
жену артистку України Олександру Люту. 
Для багатьох із них – це був дебют у кіно. 
Втім, актори показали навіть вищий від 
очікуваного результат.

Варто відзначити, що у фільмі дуже 
мало діалогів, переважають внутріш
ні монологи героїв. Це підсилює трагіч
ність історії та подій, під час яких інколи 
говорити було важко. «Часто діалоги не 
йшли», – зізнавались самі актори.

Ольга Комановська, яка виконала го
ловну роль – Анни, розповіла: «Я мак
симум віддавала – все, що можу, щоб 
хоча б на мізинчик доторкнутися до тієї 
історії. Кожен витягне свою історію із 
усього фільму, історію про жінку, про 
людину, про міцну віру в покликання 
свого серця. Головний підсумок: у будь
які моменти й обставини завжди мож
на залишатись людиною». Унікальний 
випадок, коли актриса змогла не тіль
ки поспілкуватися зі своєю героїнею, 
а й отримати від неї благословення на 
цю роль. Наприкінці фільму режисер 
показав справжню Анну Попович, яка 
востаннє у своєму житті вийшла тоді на 
подвір’я…

Досконалості немає меж, тому, звісно, 
з’являються різні відгуки на фільм, адже 
це залежить від індивідуальних смаків 
глядачів. Однак те, що стрічка заслуговує 
на увагу і її чекають численні нагороди, – 
не викликає ніяких сумнівів.

кіно

Історія однієї жінки

«Гіркі жнива» пам’яті
Напередодні 83-ої 
річниці вшанування 
жертв трагедії 
голодомору в Україні – у 
Києві відбулася прес-
конференція, присвячена 
презентації фільму 
канадського виробництва 
«Гіркі жнива». 
Стрічка створена на осно

ві реальних подій і розпові
дає про кохання молодої пари 
в часи голодомору, а також 
представляє справжню істо
рію сталінського терору.

За словами продюсера стріч
ки Яна Ігнатовича, кінокар
тина пронизана українським 
духом. Вона показує силу і муж
ність української нації, а також 
її страждання та нездоланність.

Молодий хлопець Юрко з ко
зацького роду шукає розумін
ня у свого діда Івана та батька 
Ярослава, а також намагаєть
ся завоювати серце Наталки. 
Життя хлопця змінюється на

завжди, коли він стає жертвою 
штучного голоду та сталін
ських репресій.

Для творців фільму мало не
абияке значення збереження 
історичної правди. Як каже 
доктор історичних наук, ди
ректор Українського науково
дослідного та освітнього цен
тру вивчення голодомору 
Людмила Гриневич, картина 
«Гіркі жнива» базується на 
документальних джерелах, 

спогадах свідків та очевидців. 
Вона зазначає, що фільм спря
мований до західної аудито
рії, яка, на жаль, сьогодні про 
геноцид українського народу 
мало що знає.

Склад акторів фільму – ін
тернаціональний. Головні ролі 
виконали: англоірландський 
актор Макс Айронс, британ
ська актриса Саманта Баркс, 
британський актор Тамер Гас
сан, українські актори Остап 

Ступка, Олександр Печериця 
та інші.

Режисер стрічки – Джорж 
Менделюк, канадієць україн
ського походження, розповів, 
що в основу фільму лягла реаль
на історія життя його батьків...

Джорж Менделюк повідомив: 
Наталка у фільмі є прототипом 
його матері. Він вважає, що вда
ло дібраний акторський склад 
є основою гарного кіно, тому 
на роль Наталки він вибрав ак
трису Саманту Баркс. Юрка – 
коханого Наталі – зіграв Макс 
Айренс. На думку Джорджа 
Менделюка, у ньому поєдну
ються чутливість та характер 
воїна.

Картина вийде на екрани в 
лютому 2017 року в Канаді, 
США, Німеччині, Англії, Ав
стралії, Іспанії та інших кра
їнах. В українському прокаті 
фільм з’явиться 23 лютого.

Оксана БРУСКО

Ольга Комановська і Тарас Химич

Героїня фільму «Окрадена земля»
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 СЬОМА ПОДОРОЖ КХАТУ
Кожен новий сезон театру – це подорож у світ 

мистецтва, де акторів та глядачів очікує багато ці-
кавого і незвіданого. Нещодавно у свою сьому по-
дорож вирушив Класичний художній альтернатив-
ний театр. 

 І відразу кілька знакових подій. Бенефіс-ювілей 
художнього керівника КХАТу Катаріни Сінчілло, 
презентація книжки ї ї поезій “До” та прем’єра ви-
стави “Гамлет”. А попереду глядачів чекає ще ба-
гато сюрпризів та приємних несподіванок», – пові-
домила заслужена артистка України Олена Хижна. 

Про роботу над книжкою «До» розповіла вида-
вець і поетеса Наталія Вареник. Вона зазначила, 
що, крім самобутніх поетичних рядків, до видан-
ня увійшло чимало світлин, які знайомлять із Ка-
таріною не лише як з артисткою, а й телеведучою 
та журналістом. А директор Будинку письменника 
НСПУ Олександр Гордон побажав, щоб ї ї вірші, крім 
української та російської, виходили у перекладах 
англійською, німецькою та іншими мовами.

Для свого бенефісу К. Сінчілло обрала «Гамлет» 
В.  Шекспіра. Як зізналася артистка, насправді вона 
ніколи не мріяла про «Гамлета», на відміну від «Чай-
ки», «Собаки на сіні» чи «Безіменної зірки». І коли го-
ловний режисер театру Віктор Кошель запропонував 
їй взяти цю п’єсу для бенефісу, то дуже здивувалася. 
Але, перечитавши твір, зрозуміла, що він написаний 
про неї та найближчого друга – поета і сценариста 
Олега Ремпинського, який у жовтні минулого року пі-
шов із життя. Згодом усвідомила, що має розповісти 
свою історію – сучасну, актуальну, переконливу – і 
присвятити її світлій пам’яті Олега Ремпинського. 

Одним із факторів успіху цієї постановки, крім 
компіляції і цікавого режисерського рішення, став 
вдалий розподіл ролей. У цій історії всі дійові особи 
головні, а кожен виконавець збагатив образ свого 
персонажа власним життєвим досвідом. Напевне, 
зіграні ролі стануть етапними у житті заслуженого 
артиста України Віктора Кошеля, акторів Анатолія 
Суханова, Валерія Рождественського, Дениса Во-
ронкова, Наталії Шаркевич, Олександри Рудниць-
кої, Івана Ганєва і, звичайно ж, Катаріни Сінчілло.

Якщо уважно простежити за поведінкою героїв 
вистави, то можна помітити багато «родзинок». Гля-
дачам запропонована така версія: Гамлет народив-
ся дівчинкою, а тому заради збереження трону та 
королівської влади в руках династії король і короле-
ва наважилися приховати цей факт і видали дочку 
за сина… Коли свідком відкриття цієї таємниці стає 
Офелія, то вона гине не від божевілля – їй допома-
гає піти з життя королева Гертруда. І Клавдій убиває 
свого брата не лише заради влади, а тому що він та 
Гертруда все життя кохають одне одного.

«Після цієї роботи всі попередні ролі стало грати 
набагато легше. “Гамлет” – це підсумок значного 
творчого етапу – і в моєму житті, і в історії КХАТу. В 
останні роки я йшла до себе, йшла до Бога. Саме про 
це наш “Гамлет”», – зізналася після прем’єри Ката-
ріна Сінчілло. 

Едуард ОВЧАРЕНКО
Фото Анни ЛІ

Леся САМІЙЛЕНКО

Ірпінь золотої осені – 
це щось неймовірне! І 
саме містечко – ошатне, 
затишне, і люди – 
красиві та ввічливі. 

З такими враженнями і 
повернулися з ХVI Все
українського фести
валю аматорських те

атрів та цирку «Театральний 
форум 2016» усі його учасни
ки. Сам конкурснофорумний 
марафон тривав два дні, а вра
ження таке, ніби ти побував на 
театральній планеті, яка роз
ташована десь на рівні олім
пійських висот. Бо ж після 
цього не просто повернутися 
на землю і розповісти земля
нам про все, що довелося пере
жити, почути і побачити… Але 
спробую.

День перший подарував 
не одне відкриття, адже тут, 
на кону Ірпінського будинку 
культури, показали свої твор
чі здобутки юні актори з ба
гатьох куточків України. Се
ред тих, хто змагався у жанрі 
художньої декламації, най
кращими стали представни
ки Смілянського театрально
го гуртка «Міраж» – Будинку 
дитячої та юнацької творчості, 
що на Черкащині. 

Особливі відзнаки отрима
ла керівник цього колекти
ву Світлана Симоненко, адже 
відчуття художнього слова 
та вміння передати його пра
вильно – сильна риса цієї жін
ки. Її вихованці вже яскраво 
проявилися й на інших кон
курсах. І назва самого міс
та Сміла, і педагог – від Бога, 
чи від батька письменника
гумориста Івана Швачки. 

Відкриттям для мене у цей 
день був і виступ «Народного 
театру мініатюр» КЗОЗ «Хар
ківська міська клінічна лікар
ня швидкої та невідкладної 
допомоги імені проф. О. І Ме
щанінова». Подивувало те, 
що ці медики – від головного 
лікаря і, здається, до санітар
ного персоналу – є фаната
ми театру і трудять свої душі 
на театральних помостах. А 
таким людям можна довіри
тись, адже у них напруженість 
душі сприяє й успіхам на про
фесійній ниві. Цей колектив, 
як з’ясувалося, не один рік по
спіль охоче приїздить на «Теа
тральний форум» і є улюблен
цем публіки. 

Але володарями Гранпрі у 
цей день стали учасники Мо
лодіжного народного студент
ського театру «Екіпаж» – Цен
тру культури Національного 
авіаційного університету під 
орудою Маргарити Крупіної. 
Вони показали виставу в жан
рі сучасної мелодрами – «5 
кутів», дуже глибоку і водно
час зворушливу… Але зорепад 
Гранпрі на цьому не завер
шився, адже вразили журі й 
учасники творчого об’єднання 

«Різні люди» Вишгородського 
районного центру художньої 
творчості дітей, юнацтва та 
молоді «Дивосвіт». Захопили 
юні актори не лише майстер
ним виконанням ролей у ви
ставі (п’єса Ніни Садур «Пан
ночка») за мотивами повісті 
Гоголя «Вій», але й режисер
ським задумом керівника цьо
го колективу Олени Титарен
ко. А виконавець ролі Хоми 
став переможцем у номінації 
«Актор першого плану».

І наступний день фестива
лю видався не менш яскра
вим і цікавим, адже конкурс
на програма була насичена 
виступами дуже талановитих 
юних артистів. Тож пристрас
ті, що вирували в залі, були 
фінальними, теплими і друж
німи. Яскравим спалахом у 
цей день став виступ учас
ників дитячої театрально
психологічної студії «Образ» 
(м. Вінниця), які спробували 
доторкнутися до сердець пу
бліки виставою, що є акту
альною для небайдужих до 
сьогоденних проблем укра
їнського Сходу. «Мрії на тре
тьому поверсі» тих, хто став 
заручниками війни на Донба
сі, журі зрозуміло й оцінило 
дипломом І ступеня. А керів
ники цього колективу Уля
на Романова та Георгій Біло
шицький отримали окрему 
подяку за свою діяльність.

Та все ж найсильнішими грав
цями у цей день, за оцінкою 
журі, стали учасники Народно
го музичного театру юного ак
тора Fantazia New – громадської 
організації «Дитячий музич
ний театр «Фантазія». Отрима
ли вони заслужене Гранпрі за 
блискуче виконання ролей у ви
ставі, що складалась із п’яти мі
ніатюр за оповіданнями Антона 
Чехова.

А якою цікавою для всіх була 
демонстрація творчості учасни
ків студії пісочної анімації Sand 
play Бородянського районно
го центру дитячої та юнаць
кої творчості, що на Київщині. 
Діти й дорослі зачаровано спо
чатку дивились, а потім апло
дували «сандплеївцям», адже 
багато хто таке диво зблизька 
побачив уперше.

Та й Гранпрі у номінації «Де
кламація авторської поезії» у 
цей день було несподіваним. 
Адже виступ на сцені голов
ного редактора газети «Ірпін
ський вісник» Юлії Бережко
Камінської був олімпійським. 
Поетеса так артистично читала 
свої твори, що навіть отрима
ла визнання співголови журі 
фестивалю, поетеси, співачки, 
композиторки Алли Мігай, яка 
не менш тріумфально завер
шувала програму «Театраль
ного форуму 2016» своїми 
яскравими творчими подарун
ками всім учасникам. 

А ще для багатьох приємною 
несподіванкою став виступ чле
на журі, джазової співачки На
талі Овсянникової, котра вику
пала присутніх у морі позитиву, 
який випромінювала кожна її 
пісня і кожен її авторський вірш.

Від імені всіх учасників орга
нізатори дякували й за пода
рунки, якими щедро обдару
вала постійна партнерка цього 
фестивалю, голова журі і ме
ценат (заступник ірпінського 
міського голови з гуманітар
них питань) Наталя Семенко.

Отаким принадним і яскра
вим залишився у моїй пам’яті 
не лише Ірпінь, але і все, що 
пощастило почути і побачити 
там, де відбувалось «свято об
жинків осіннього золота» ша
нувальників Мельпомени.

Фото Володимира ШИЛОВА

театр

Соборність душ, 
що служать Мельпомені

Харківський театр медичних працівників

Члени журі: Алла Мігай, Василь Довжик та Маргарита Крупіна
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слобожанщина

Володимир СУБОТА

У новому органному залі 
Харківської обласної 
філармонії відбувся 
перший концерт.

А напередодні дирек
тор і головний ди
ригент філармо
нії Юрій Янко та 

директор німецької фірми 
Alexander Schuke Матіас Шуке 
підписали документи, які під
тверджують готовність органу 

до використання на концер
тах, а також фіксують факт 
передачі його у користування 
філармонії. 

Новий орган у Харкові – це уні
кальний інструмент із поліпше
ними можливостями виконан
ня романтичної музики. 5700 
труб загальною вагою 200 тонн, 
72 регістри. Його електрон на 
система запам’ятовує тембр із 
десяти тисяч комбінацій. Він ви
готовлявся спеціально для при
міщення філармонії – з огляду 
на його акустичні дані. 

Та архітектори і будівельни
ки разом із майстрами з ви
готовлення органу у процесі 
монтажних робіт покращили 
акустику залу. Приміром, на 
стінах встановили спеціальні 
ребра, які здатні рухатися та 
регулювати акустику відповід
но до звучання конкретного 
музичного інструменту чи тво
ру. Підлога, тканина на кріс
лах, диригентський пульт… 
Усе підпорядковано досягнен
ню єдиної мети – ідеальному 
звучанню органу в цьому залі.

«Недавно Президент Укра
їни Петро Порошенко від
кривав наш органний зал. А 
тепер тут пройшов перший 
концерт, участь у якому взя
ли кращі музиканти», – каже 
Юрій Янко.

Відкрив концерт харківський 
органіст Станіслав Калінін, 
який виконав органне соло – 
Токату і фугу ремінор Йоган
на Себастьяна Баха та дві п’єси 
зі збірника «Сучасний орга
ніст» Луї ЛефебюрВелі. Ака
демічний симфонічний ор
кестр обласної філармонії під 
диригуванням Юрія Янка по
дарував слухачам Тріумфаль
ну фантазію для органу з орке
стром Теодора Дюбуа.

«Дивовижний орган і зал з 
неперевершеною акустикою. 
Таких інструментів обмаль у 
світі. І я пишаюся, що мені до
велося на ньому зіграти од
ній з перших», – не приховую
чи емоцій, сказала органістка 
Ризького (Домського) собору 
Іоланта Баринськи.

 МУНІЦИПАЛЬНІЙ ГАЛЕРЕЇ –
20 РОКІВ
Харківській муніципальній галереї виповнилося 

20 років. Заснована 1996 року рішенням Харків-
ської міської ради, вона стала першою в Україні га-
лереєю з муніципальним статусом.

За цей час проведено сотні виставок, акцій сучас-
ного образотворчого мистецтва, а також фестива-
лів та проектів, як-от «Нон Стоп Медіа», «Ніч музе-
їв», «Ніч перформансів», «Кураторський інтенсив». 
У рамках програми «Наша спадщина» досліджено 
і показано творчий спадок відомих харківських ху-
дожників – Бориса Косирєва, Вагріча Бахчаняна, 
Бориса Михайлова, Віктора Гонтарова, Віталія Ку-
ликова та інших. 

«Незважаючи на те, що працюємо стільки часу, 
ми власні виставкові площі не збільшували, – 
каже директор галереї Тетяна Тумасьян, одна зі 
знаних галеристів України. – Наявні можливості 
раціонально використовуємо для популяризації 
сучасних харківських художників».

Активний учасник виставкової діяльності, хар-
ківський скульптор Олександр Рідний зауважив, 
що Муніципальна галерея завжди відкрита для 
експериментаторства й охоче надає усім художни-
кам свій майданчик.

За 20 років діяльності Харківська муніципальна 
галерея кілька разів відзначалася професійною 
нагородою – «Краща галерея року» (рейтинг Асо-
ціації арт-галерей України), входила до топ-10 про-
відних галерей країни.

 ОБМІН ДОСВІДОМ
Пройшов I Міжнародний українсько-німецький 

театральний фестиваль на сценах Будинку актора, 
Театру для дітей та юнацтва та Харківського націо-
нального університету мистецтв імені І. Котлярев-
ського. Це театральне свято виникло у процесі спів-
творчості українського театру «СІЛЬ» та німецького 
театру WHEELS. Мета фестивалю – об’єднання само-
бутніх театральних колективів України та Німеччи-
ни для реалізації спільних проектів.

Торік подібний фестиваль уже пройшов у Берліні, 
у рамках його проведення німецькі глядачі озна-
йомилися із сучасними театральними традиція-
ми нашої України. Тепер німецькі актори приїхали 
до України. У нинішньому фестивалі взяли участь 
театри WHEELS, «СІЛЬ», «Прекрасні квіти», ТАМiYA, 
EXIT, Харківський театр для дітей та юнацтва і на-
вчальний театр «Аніма».

 БАГАТООБРАЗНІСТЬ ГРАФІКИ

Персональна виставка одного із найцікавіших 
графіків України Ільдана Яхіна відкрилася у ху-
дожньому музеї. Представлена графіка художника 
останніх років – пастелі, рисунки, офорти. З  його 
ім’ям пов’язані відродження традицій української 
книжкової ілюстрації, популяризація графічно-
го мистецтва у всій його жанровій та технічній 
багато образності. Його графіку вирізняє ніжний та 
естетичний смак, змістовність, витонченість ліній 
та чітка перспектива. 

Роботи автора перебувають у Музеї плаката (Вар-
шава), у зібраннях Нортона Доджа (Бостон, США), в 
Німеччині та Росії.

Харківський 
національний 
академічний театр 
опери і балету імені 
М. Лисенка разом із 
недержавним театром 
«Прекрасні квіти», 
який відомий не лише в 
Україні, але й у країнах 
Європи та Латинської 
Америки, реалізували 
незвичайний і цікавий 
проект – виставу «365». 
Це гармонійний сплав музи

ки Антоніо Вівальді й Астора 
П’яццолли, що поєднується 
із сучасним пластичним теа
тром, в якому світло, костюми, 
хореографія, образи відігра
ють дуже важливу роль.

Авторами ідеї та режисера
ми виступили актори театру 
«Прекрасні квіти» Артем Ву
сик та Ігор Ключник, диригент 
і музичний керівник – Юрій 
Яковенко.

Спектакль поставлено у 
безсловесному жанрі фанк
футуризм. В основі сюже
ту – історія скрипаля, котрий 
залишив сім’ю, аби почати са
мостійне життя. Він закохуєть
ся, долає перепони на шляху до 
власного щастя, живе тими ж 
проблемами, що й усі люди… 
Герой намагається їх вирішува

ти: іноді йому це вдається, іноді 
ні. Гостра сатира поєднується 
із гротеском, що додає виставі 
емоційності. Головну роль ви
конує відомий український му
зикант Михайло Захаров.

«Таких спільних проектів у 
нашому театрі ще не було. Ми 
прагнемо наслідувати сучас
ні театральні тенденції, ство

рювати молодіжний репер
туар, експериментувати. Це 
дасть можливість розширити 
нашу глядацьку аудиторію», 
– сказав генеральний дирек
тор оперного театру Олег Ори
щенко.

Виконання популярної му
зики «Пори року» камерним 
оркестром проходить лейтмо
тивом крізь життя героїв ви
стави – а це прості люди, зі 
своїми переживаннями, зви
чаями, страхами і фобіями. 
Кожному актору доводиться 
в 16 сценах спектаклю грати 
п’ятьсім персонажів, які не 
схожі один на одного ні харак
терами, ні зовнішністю. 

Кожна сцена присвячена 
певній темі: у рабстві грошей, 
ґаджетні забавки, кохання 
тощо. Таким чином, у виста
ві через призму сюрреалізму 
розкривається проблематика 
сучасного соціуму.

Органу звук – небеснії хори

365 днів у році

Юрій Янко та Матіас Шуке

В органному залі

Сцена із вистави

редактор 
Володимир СУБОТА
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післямова
 «ЗАГАЛЬНИЙ ЗШИТОК»

Нещодавно в ефірі Першого національного теле-
каналу відбулася прем’єра кінофільму «Загальний 
зшиток». А допрем’єрний показ у центральному 
корпусі Національної парламентської бібліотеки 
України, що на Дніпровській набережній, зібрав 
глядацьку аудиторію з числа кіномитців, діячів 
культури та членів «Соловецького братства».

Стрічка студії «Кінематографіст» – про трагіч-
ну долю геніального українського кінорежисера 
Олександра Довженка, знята, як розповів автор 
сценарію Сергій Тримбач, за мотивами листування 
Довженка з його дружиною Світланою Солнцевою, 
що й дало назву фільму.

У своїх листах до дружини та в роздумах над сцена-
рієм фільму «Україна в огні» кінорежисер світового 
рівня постає як літописець трагічної долі свого наро-
ду, котрий потрапив у лабети жорстокої та антилюд-
ської більшовицької системи. 

У фільмі художніми засобами сучасного докумен-
тального кіно та унікальними кадрами з архівних 
фондів режисеру Юлі Лазаревській та оператору Ми-
колі Мандричу вдалось показати в образі Олександра 
Довженка українського патріота. Незважаючи на всі 
виклики, що кидала йому тоталітарна система, він за-
лишається на своїй непохитній позиції вселюдських 
принципів гуманізму – попри зради і доноси «друзів» 
та реальну небезпеку «піти по етапу» вслід за більшіс-
тю української інтелігенції того періоду. 

У ході обговорення кінокартини члени «Соло-
вецького братства» подарували Сергію Тримбачу 
щойно видану книгу «Соловецька печаль України», 
де описана трагічна доля українських митців, яких 
поглинув морок сталінського ГУЛАГу; серед них, до 
прикладу, – геніальний режисер Лесь Курбас. Така 
ж доля чекала і на Довженка, адже він був, як свід-
чать архівні документи, п’ятим у списку на арешт, і 
лише його кінорежисерська унікальність рятувала 
його від гіркої долі колег…

Фільм «Загальний зшиток» варто переглянути всім, 
хто мало знайомий з історією тих страшних і похму-
рих часів, що їх пережили українці у 20–50-их роках 
минулого століття.

Георгій ЛУК’ЯНЧУК

Візуальний автор УПА
Сергій БАХІН

Ім’я Ніла Хасевича 
добре знане на Волині 
(та ще, можливо, на 
Галичині), втім, майже 
невідоме в Україні.

Для популяризації твор
чості видатного митця 
– наприкінці листопа
да на його батьківщині 

проведено Всеукраїнський фо
рум та пленер.

Конференцію «Українське 
державництво в образотворчо
му мистецтві на прикладі твор
чості Ніла Хасевича» органі
зували Міністерство молоді та 
спорту України й Управління 
молоді та спорту Рівненської 
облдержадміністрації. Кіль
ка десятків митців, мистецтво
знавців, художників, істориків, 
представників ЗМІ протягом 
трьох діб слухали та обговорю
вали доповіді про життя і твор
чість маляра, відвідали місця, 
пов’язані з його життєвим шля
хом на Волині.

«Ми згадуємо у підручниках 
Пабло Пікассо, але там не фі

гурує набагато важливіший 
для українців Ніл Хасевич, – 
зауважив на вступній лекції 
про митця професор, прорек
тор Львівської національної 
академії мистецтв Роман Яців. 
– Коли говоримо про андегра
унд, маємо на увазі 60–70і 
роки, але забуваємо про свого 
Хасевича, що творив набагато 
раніше».

Утім, нічого дивного у цьо
му немає, адже вперше про ху
дожника в Україні заговорили 
аж майже через 40 років після 
його загибелі. Ім’я Ніла було 
під забороною, бо для радян
ської влади він уособлював 
ворога, так званого буржуаз
ного українського націоналіс
та. Хоча закордонні українці 
добре знали життя і творчість 
Хасевича; ще на початку 1950
их за океаном було випущено 
збірки «Волинь у боротьбі» та 
«Графіка в бункерах УПА».

Народився Ніл Хасевич у селі 
Дюксин на Рівненщині 1905 
року, ще у юнацтві втратив 
ногу, але, маючи хист, вирізав 
собі дерев’яний протез. За ра
хунок компенсації навчався 
у Варшавській академії мис
тецтв, де у 1930их роках отри
мав премію «Ватикан» – за 
живописну роботу «Прання». 

Картину створив у рідному селі, 
спостерігаючи за землячка
ми на ставку. Збереглися його 
портретні замальовки (най
відоміша – «Автопортрет» – 
зберігається у Луцькому крає
знавчому музеї), натюрморт. 
Згодом митець поступово пе
рейшов на графіку, яка була 
дуже популярна у польському 
середовищі.

Вже з того часу знана в мис
тецькому світі фігура, Хасевич 
долучається і до роботи укра
їнських патріотичних організа
цій. Його особисто знали Сте
пан Бандера, Роман Шухевич, а 
митрополит Шептицький при
значив самородку стипендію. 

З часів війни він стає одним із 
найвідоміших діячів патріотич
ного руху, насамперед, у царині 
мистецтва і пропаганди. 

Ніл малював дотепні паро
дії на радянську дійсність, ро
бив дереворити на патріотичну 
тематику, розробляв грошові 
знаки УПА (бофони) і нагоро
ди. На нього полювали з кінця 
 1940их, а на початку 1950их 
була створена спецгрупа КДБ 
на чолі з Борисом Стекляром. 
Восени 1952 року чекісти ви
стежили криївку з Нілом і за
кидали її гранатами. Разом з 
Хасевичем загинули двоє його 
охоронців.

Під час Всеукраїнського фо
руму учасники відвідали міс
це, де Ніл працював у 1941 
році мировим суддею, завіта
ли до школи у Дюксині, де є 
пам’ятник та шкільний музей, 
присвячений Хасевичу. Та
кож були проведені екскурсії 
у краєзнавчих музеях Косто
поля і Луцька, де є експозиції 
про митця й оригінали його 
творів. А ще одна його збірка 
нині демонструється у Націо
нальному музеї історії Украї
ни у Другій світовій війні. 

Художник був усебічно обда
рованою людиною: вмів тка
ти, подейкують, що непогано 
вишивав. Заробляв не тільки 
творчістю, а й виробляв блан
ки для організацій, приміром, 
для рівненської школи з укра
їнським ухилом. 

Перед приходом більшовиків 
(та й після) міг емігрувати за 
кордон, однак залишився, щоб 
не відриватися від своїх коре
нів. Він створив привабливий 
візуальний образ УПА, хоч як 
не намагалися комуністи дис
кредитувати підпільний рух 
опору. Радянська влада вва
жала його вкрай небезпечним, 
адже добре розуміла вплив 
пропаганди на населення.

Відтворена криївка часів Ніла Хасевича на Рівненщині

Ніл Хасевич. 
Автопортрет (олівець). 1945 р.

Бофони-облігації (повстанські гроші) 
добровільної позики населення на 

потреби УПА. Архів ЦДВР
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