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новини
МИЛОСЕРДЯ В ІКОНІ

У музейно-виставковому центрі 
Української православної церкви 
Київського патріархату під Андрі-
ївською церквою Святійший Па-
тріарх Філарет відкрив виставку за 
результатами Міжнародного іко-
нописного пленеру «Милосердя в 
іконі».

У відкритті експозиції взяли 
участь Надзвичайний і Повноваж-
ний Посол Республіки Польща в 
Україні Генрік Літвін, Генераль-
ний консул Посольства Польщі в 
Україні Рафаль Вольські, представ-
ники інших церков та релігійних 
організацій України.

Пленер тривав у Михайлівсько-
му соборі з 23 до 30 листопада і був 
присвячений тематиці Майдану та 
АТО. У пленері взяли участь 16 осіб 
з України, Польщі, Франції та Сло-
ваччини, які зібралися на тиждень 
у Києві, щоб потім передати свої 
роботи до лікарень, де лікуються 
українські військові та активісти 
Революції гідності.

ВІЧЕ

До роковин побиття студентів, 
що відстоювали своє право жити 
у європейській країні, на майда-
ні Незалежності провели віче. 
До акції долучилися громадські 
організації, активісти Євромай-
дану, члени родин побитих сту-
дентів та бійців, що перебувають 
у зоні проведення АТО, а також 
представники мистецького сере-
довища, зокрема співачка Русла-
на, гурт Kozak System, Тоня Мат-
вієнко та інші.

ТВОРЧІСТЬ СВОБОДИ
До дня першої річниці почат-

ку подій Євромайдану у Націо-
нальному центрі народної куль-
тури «Музей Івана Гончара» за 
підтримки Міністерства культу-
ри України презентовано інтер-
активний виставковий проект 
«Творчість свободи: (р)еволюцій-
на культура Майдану».

Представлені барикадний «хенд-
мейд», різноманітні варіації тари 
для коктейлів Молотова, зокре-
ма й так звані лампочки Молото-
ва, унікальна колекція прапорів і 
слоганів з «Йолки», а також «Го-
ловєшкі», 10-метрове панно, роз-
мальовані вручну каски та багато 
іншого.

Проект триватиме до 26 січня 
2015 року.

ПЕРЕКЛАД 
СВЯТОГО ПИСЬМА
1 грудня у залі Українського 

дому Біблії в Києві відбулася між-
народна наукова конференція з 
питань перекладу Святого Пись-
ма за участю представників 14 
країн світу.

У церемонії відкриття конфе-
ренції від імені Міністерства 
культури взяв участь директор 
Департаменту у справах релігій та 
національностей Андрій Юраш. 
Він запевнив, що Міністерство 
культури обов’язкове сприяти-
ме всім ініціативам Українського 
біблійного товариства, які спря-
мовані на духовне поєднання су-
спільства. 

Мінкультури також планує під-
тримати ініціативу товариства 
щодо закріплення на законодав-
чому рівні загальнонаціонально-
го відзначення Дня Біблії.

ПРИСВЯТА 
УКРАЇНСЬКОМУ ТЕАТРУ

1 грудня у приміщенні Київ-
ського національного універси-
тету імені Тараса Шевченка від-
булася презентація польського 
журналу «Театр». Його жовтневий 
номер під заголовком «Театр віль-
ної України» присвятили україн-
ському театру.

Захід був ініційований Поль-
ським інститутом у Києві, жур-
налом Міністерства культури 
України «Український театр» та 
громадською організацією «Теа-
тральна платформа».

З ТЕПЛОМ У СЕРЦІ

У Національному культурно-
мистецькому та музейному ком-
плексі «Мистецький Арсенал» від-
бувся вечір у рамках благодійної 
акції «З теплом у серці», ініційова-
ної дружиною Президента України 
пані Мариною Порошенко. 

У мистецькій програмі взяли 
участь дитячий колектив із центру 
соціальної реабілітації «Смараг-
дове місто» (с. Соснове, Донець-
кої області), київський дитячий 
хор «Щедрик» та Національний 
камерний ансамбль «Київські со-
лісти». Акцію відвідали також 
представники іноземних дипло-
матичних відомств в Україні.

Зібрані кошти використають для 
придбання теплих речей. Вони до-
поможуть військовим та родинам 
із постраждалих від бойових дій 
районів Донбасу у підготовці до зи-
мових холодів.

МОЛИТВА ЗА УКРАЇНУ
30 листопада перед дзвіницею 

Михайлівського Золотоверхого мо-
настиря Святійший Патріарх Київ-
ський і всієї Руси-України Філарет 
разом з іншими отцями церкви взяв 
участь у Молитві за Україну – мо-
лебні та акафісті до Покрови Божої 
Матері. Ворота цієї дзвіниці рівно 
рік тому відкрили монахи обителі, 
аби врятувати побитих студентів, 
учасників акції протесту на майдані 
Незалежності. Цей порятунок сту-
дентів надав людям віру у зміни в 
Україні, зібрав торік безліч люду на 
оновлений мітинг, який трансфор-
мувався у Революцію гідності.

Зі сцени на Михайлівській площі 
була піднесена заупокійна молитва 
за загиблими на майдані Незалеж-
ності у лютому 2014 року та воїна-
ми, загиблими у війні на Донбасі.

Завершилася молитва хвилиною 
мовчання та співом Національного 
гімну України.

ЄВГЕН СВЕРСТЮК
4 грудня в Будинку учителя відбу-

лося прощання з Євгеном Сверстю-
ком – українським письменником, 
філософом, членом «Ініціативи 
першого грудня», політв’язнем ра-
дянського режиму.

Усе життя, творчість і діяль-
ність Євгена Олександровича були 
об’єднані ідеєю ствердження суве-
ренності української культури.

ДЛЯ ДІТЕЙ І ДОРОСЛИХ

7 грудня о 12:00 Національна 
оперета запрошує на прем’єру ди-
тячої музичної вистави «Кицькин 
дім» за мотивами казки Самуїла 
Маршака на музику Павла Вальд-
гарда.

Вистава, за словами постановочної 
групи, сподобається як найменшим 
глядачам так і дорослій публіці, 
адже теми, що піднімаються у спек-
таклі, звучать сьогодні надзвичайно 
актуально і не по-дитячому: підлість 
і зрадництво колись добрих «друзів-
сусідів», співчуття і допомога побра-
тимів у скрутну хвилину, моральний 
занепад особистості та її якісне пере-
родження. Дорослі глядачі у сюжеті 
дитячого мюзиклу з легкістю розпі-
знають картини реального життя су-
часної України…

ЗУСТРІЧ ЗІ СТУДЕНСТВОМ

Наприкінці листопада у Київ-
ському університеті імені Бориса 
Грінченка відбулася зустріч керів-
ництва і головних редакторів На-
ціонального газетно-журнального 
видавництва зі студентами та ви-
кладачами. 

Майбутнім фахівцям із реклами, 
піару та видавничої справи було 
представлено проект Концепції 
розвитку видавництва та окремі 
видання. 

У процесі спілкування студенти 
висловили думки та побажання 
щодо стану сучасної друкованої 
преси в Україні. Крім того, ста-
ли зрозумілими пріоритети сту-
дентства у процесі розбудови дер-
жави.
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наголос
 В’ЯЧЕСЛАВ КИРИЛЕНКО

В’ячеслав Анатолійович Кириленко наро-
дився 7 червня 1968 року в селищі Поліське на Ки-
ївщині, батько – вчитель музики, мати – праців-
ник культури. Закінчив філософський факультет 
Київського університету імені Т. Шевченка, у 1997 
році здобув ступінь кандидата філософських наук. 
Був активним учасником студентської Революції 
на граніті 1990-го, Помаранчевої революції 2004-
го та Євромайдану.

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

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

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

2 грудня Верховна Рада України підтримала про-
ект Постанови про формування складу Кабінету 
Міністрів України № 1008. В’ячеслава Кириленка 
призначено на посаду віце-прем’єр-міністра – мі-
ністра культури України.

Культурний контрнаступ
Світлана СОКОЛОВА

Співробітникам апарату 
Міністерства культури 
України представлено 
віце-прем’єр-міністра – 
міністра культури України 
В’ячеслава Кириленка.

У своєму слові міністр 
насамперед пояснив 
політичне рішення про 
суміщення посад віце-

прем’єр-міністра з гуманітар-
них питань і міністра культу-
ри: гуманітарна політика має 
отримати додаткові можли-
вості. 

Час непростий. Тому зав-
дання тих, хто займається як 
соціальною, так і гуманітар-
ною політикою – в культурі, 
освіті, царині сім’ї та молоді, 
– максимально пом’якшити 
удар, який може бути за-
вданий гуманітарній сфері 
внаслідок спричиненої ро-
сійською агресією жорсткої 
економії коштів, зокрема й 
бюджетних.

«Простіше кажучи, ми по-
винні відбити всі атаки, які 
на нас насуваються, – наголо-
сив В’ячеслав Кириленко. – І 
зробити так, щоб люди, які 
працюють у галузі культури, 
цей складний період пережи-
ли достойно, без надвеликих 
і абсолютно невиправданих 
втрат, і потім перейти у ве-
ликий фронтальний культур-
ний контрнаступ.

Гуманітарна політика має по-
силитися. З огляду на це, віце-
прем’єру з гуманітарних питань 
надано відповідні повноважен-
ня. У нас накопичилося безліч 
проблем, які тяглися й тягнуть-
ся ще з часів минулої, позами-
нулої і ще попередньої влади. І 
їх треба вирішувати».

В’ячеслав Кириленко запев-
нив, що відкритий для співпра-
ці з кожним, хто хотів би змін 
на краще для гуманітарної по-
літики й України загалом. Він 
пообіцяв, що буде вести діалог 
з усіма визначальними в гума-
нітарній системі підрозділами. 
Ключові питання, які стосу-
ються культурної політики, об-
говорять на засіданні Кабінету 
Міністрів. Йтиметься не лише 

про Міністерство культури, а й 
про інші міністерства.

Суміщення посад гуманітар-
ного віце-прем’єра з посадою 
міністра культури свідчить 
про усвідомлення того факту, 
що навіть під час війни куль-
тура може й повинна стати ло-
комотивом просування держа-
ви у світі та української справи 
всередині України.

Заглядаючи у перспективу, 
пан Кириленко зауважив: по-
трібно буде відбивати напад-
ки, які можуть поновитися, 
щодо переведення то одних, то 
інших установ і організацій на 
фінансування то з централь-
ного, то з місцевого бюджетів. 

Віце-прем’єр-міністр – мі-
ністр культури вже мав ко-

ротку розмову з новим міні-
стром фінансів пані Наталею 
Яресько і висловив сподіван-
ня, що продуктивний діалог 
із Міністерством фінансів 
відновиться, а це сприятиме 
задоволенню потреб гумані-
тарної сфери.

Від імені уряду В’ячеслав 
Кириленко подякував Євге-
ну Нищуку за його діяльність 
на посаді міністра культури у 
дуже складний для України 
період. «Ті перші дні і тижні 
після Майдану, безумовно, 
увійдуть у літописи Міністер-
ства культури за часів новіт-
ньої незалежності», – сказав 
він.

Фото Романа РАТУШНОГО

Віч-на-віч із Кобзарем
З 29 листопада до 
5 грудня під егідою 
Міністерства культури 
триває мистецька акція 
«Віч-на-віч із Кобзарем». 
Вона знаменує завершення 

року Тараса Шевченка в Укра-
їні. У рамках мистецької акції у 
Києві заплановані такі вистави:

– «Великий льох» за Т. Шев-
ченком у постановці Олек-
сандра Дзекуна Черкасько-
го театру імені Т. Шевченка 
(прем’єра 2003 р.);

– «Катерина» за поемою 
Т. Шевченка молодого ре-
жисера Богдана Ревкевича 
у Національному театрі іме-
ні М. Заньковецької (Львів, 
прем’єра 2012 р.);

– моновистава «Стіна» Юрія 
Щер бака у постановці Галини 

Стефанової Волинського те-
атру імені Тараса Шевченка 
(прем’єра 2008 р.);

– «І мертвим, і живим, і нена-
родженим» за творами Т. Шев-
ченка в постановці Криворізь-
кого академічного міського 
театру музично-пластичних 
мистецтв «Академія руху» та 
кантата-симфонія «Кавказ» за 
музикою С. Людкевича у по-
становці Національного театру 
опери та балету імені С. Кру-
шельницької.

Акція не обмежується 
лише Києвом. Вистави, літе-
ратурно-музичні театралізо-
вані композиції, танцюваль-
ні постановки, концерти, 
літературні вечори (зокрема 
читання поезій Шевченка 
у перекладі угорською) од-

ночасно відбуваються у різ-
них містах, містечках і селах 
України. 

Адже до акції долучили-
ся навіть театральний гурток 
«ВІЗ і Ко» з міста Марганець, 
Народний аматорський те-
атр Гощанського районного 
об’єднання культури і дозвіл-
ля села Горбаків.

А також – зразкова теа-
тральна студія «Казкар» та 
народний студентський театр 
«Первоцвіт» Прилуцького 
міського будинку культури, 
Народний аматорський театр 
села Зоря Рівненського райо-
ну та інші.

Надія СОКОЛЕНКО

редактор  
Світлана СОКОЛОВА
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 У КІНОТЕАТРАХ ІЗ 4 ГРУДНЯ
З настанням зими кінотеатральні репертуари 

будуть майже повністю перезавантажені. Із деся-
ти стрічок, що виходять на вітчизняні екрани на 
цьому тижні, ми обрали три, які варті того, аби ді-
статися до кінотеатру навіть крізь заметіль, зем-
летрус, каменепад та метеоритний дощ.

Зникнення Елеанор Рігбі
Елеанор і Конор змушені були відстоювати своє 

кохання всупереч стороннім думкам, протишлюб-
ним настроям родини, обставинам… Та най-
складнішим випробуванням на шляху пари до 
спільного життя виявилися їхні власні «таргани», з 
якими вдається боротися далеко не кожному. Це й 
призводить до несподіваного зникнення Елеанор.

Бйорк: Biophilia Live
Вихід альбому Biophilia від культової Бйорк супро-

воджувався дивовижними концертними шоу, ство-
реними на грані психоделічних фантазій та артівських 
екзальтацій. На щастя, згадки про нього залишилися 
не тільки у коротких відео, знятих на мобільні теле-
фони. Професійні кінематографісти детально відзня-
ли усю цю фантасмагоричну процесію пісенного маре-
ва Бйорк. У результаті маємо фільм, що є свого роду 
порталом в інший вимір, де фізичні закони втрачають 
силу, поступаючись місцем абсурдистському жонглю-
ванню сенсами, думками та почуттями.

Треш
Сортування відходів на міському звалищі дає 

можливість хлопцям заробити хоч щось на хар-
чування. Якось вони знаходять шкіряну сумку, в 
якій лежить ключ до величезного багатства. З цьо-
го моменту хлопчаки стають мішенню продажних 
поліцейських та чиновників.

Щоденне копирсання у непотребі та бруді зміню-
ється на перегони, стрілянину та напружені пошу-
ки заповітного сховища, в якому й лежить довбана 
купа доларів.

Антон ФІЛАТОВ

27 листопада 
відбулося засідання 
колегії Міністерства 
культури України. 

Заступник голови Дер-
жав ного агентства 
Укра їни з питань кіно 
Лариса Клименко до-

повіла про формування Про-
грами виробництва та роз-
повсюдження національних 
фільмів на 2014/2015 рр.

На кінець поточного року у 
Програмі виробництва та роз-
повсюдження національних 
фільмів на 2013/2014 рр. пе-
ребуває 132 кінопроекти. Із 
цього списку з різних причин 
Держкіно пропонує виключи-
ти 70 стрічок. Одні з них уже 
завершені, інші не є дебюта-
ми, хоча позиціонувалися як 
перші стрічки у кар’єрі режи-
сера. Виключено і такі фільми, 
що не мають перспектив ви-
робництва.

Окремого обговорення по-
требує картина про Григорія 
Сковороду «На відстані мо-
литви». Проект майбутньо-
го фільму було виключено 
з Програми фінансування. 
Після цього його сценарій 

було відправлено на оцінку 
експертів, відгуки яких на-
діслані в Міністерство куль-
тури.

«Держкіно з огляду на звер-
нення продюсера фільму та з 
урахуванням норм наказу Мі-
ністерства культури пропонує 
повернути цей оригінальний 
проект про Григорія Сковоро-
ду до Програми. Наголошуємо 
на тому, що це не біографіч-
ний твір, а спроба самостійно-
го осмислення постаті Григо-
рія Сковороди», – зазначила 
Лариса Клименко.

У Програмі залишається 
33 кінопроекти, контракти 
за якими підписані у минулі 
роки. Серед них три фільми, 
закінчені у 2014 році, проте 
остаточно не профінансова-
ні внаслідок відсутності опла-
ти: анімація «Халабудка», 
«Плем’я» та документаль-
на картина «Вагрич і чорний 
квадрат». Також недофінан-
сованими є дев’ять фільмів, 
що виробляються за догово-
рами державного замовлен-
ня (із них шість дитячих, один 
дебют і три копродукції), та 

13 стрічок, які знімаються за 
договорами фінансової під-
тримки (серед них чотири ко-
продукції й один дитячий). За-
значені стрічки можуть бути 
не закінчені у поточному році 
через обмеження фінансу-
вання та з інших об’єктивних 
причин. Обсяг державної під-
тримки зазначених проектів у 
2015–2016 роках складає 52,6 
млн грн.

У Програмі вже є вісім при-
кладів подібних «довгобудів», 
фінансування яких не закрите 
вже більше п’яти років. Серед 
останніх трапляються навіть 
лауреати міжнародних кіно-
премій: «Мелодія для шар-
манки», «У суботу» та «Серце 
на долоні».

Нині триває сьомий кон-
курс, на який було подано 155 
кінопроектів. Обрані з них 
стрічки доповнять Програ-
му виробниц тва та розповсю-
дження національних фільмів. 
Тішить, що активізувалися дер-
жавні кіностудії, які цього разу 
подали на розгляд експертів 
одразу 27 проектів. Будемо спо-
діватися, що нові картини не 
поповнять число «довгобудів».

На фотознімку кадр із фільму 
«Параджанов»

Кіновиробництво. 
Перезавантаження

кіно

Міжнародний дитячий 
молодіжний фестиваль 
аудіовізуальних мистецтв 
«Кришталеві джерела» 
несе в собі радісне 
святкове начало. 
Ровесник незалежної Украї-

ни, він збирає учасників з усіх 
її куточків. Народившись на 
Сумщині, за 23 роки фести-
валь побував у різних містах та 
селах нашої держави.

Цього року захід відбувся за 
допомогою новітніх техноло-
гій та медійної підтримки га-
зети «Культура і життя». 

З-поміж усіх конкурсних ро-
біт, надісланих на сайт Спіл-
ки фотохудожників України, 
журі обрало найдостойніших.

Важливо було зберегти живе 
спілкування «кришталят» і 
нагородити переможців перед 
фестивальною аудиторією. 
Провести заключний етап 20 
листопада в Києві допомогли: 

Державне агентство України з 
питань кіно, благодійна орга-
нізація «Українське Фулбрай-
тівське коло», Національна 
спілка фотохудожників Укра-
їни і Національна спілка кіне-
матографістів України. Її голо-
ва, Сергій Тримбач надав для 
завершального етапу Будинок 
кіно, де для дітей влаштували 
перегляди фільмів, а для ке-
рівників студій – круглий стіл. 
У конференц-залі була розгор-
нута виставка робіт перемож-
ців фотоконкурсу фестивалю.

Заключним етапом стала уро-
чиста церемонія нагородження 
переможців. Учасників приві-
тала народна артистка України 
Лариса Кадочникова та голова 
правління Національної спіл-
ки фотохудожників України 
Е. Странадко.

Оксана МУСІЄНКО,
професор, заслужений діяч 

мистецтв України

Фестивальна аура

редактор  
Антон ФІЛАТОВ
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сторінка андрія куркова 

Подорожі, міста і думки
Андрій КУРКОВ

Так влаштована людина, 
що, подорожуючи, вона 
не може не порівнювати 
побачене за кордоном 
із побаченим у себе 
вдома, у своїй країні. 

Іноді побачене за кордо-
ном викликає гордість за 
свою державу, іноді на-
впаки, але воно завжди 

змушує думати. Думати, по-
рівнювати і робити висновки.

У кожної країни своя історія, 
і часто саме ця історія своїми 
найчорнішими сторінками 
«вписує» у психологію лю-
дей пасивність і смиренність. 
Однак кожна людина так чи 
інакше чинить опір тому, що 
нав’язується їй ззовні – чи то 
самою історією, чи то її тлума-
чами, чи то політиками. І кри-
тична маса опору такому яви-
щу, як «покірність долі», може 
виникнути несподівано і при-
звести до абсолютно позитив-
них результатів.

У нас прийнято вважати, що 
ми – жертви історії. По нашій 
історії, топчучи наш зв’язок із 
предками і з корінням, про-
стукала копитами кіннота Бу-
дьонного і Махна, проїхалися 
гусеницями танків німецькі 
«Тигри» і радянські «Т-34», 
нас накривало голодоморами 
і нескінченними депортація-
ми, реквізиціями, ГУЛАГами 
і розстрілами. І тому на нашій 
древній землі залишилося так 
мало слідів давнини і так бага-
то пам’ятників недавнім тра-
гедіям.

Так, це правда. Але це не та 
правда, яка має пояснювати 
наше небажання відновити 
зв’язок нинішньої України з її 
більш древньою історією.

Той, хто приїжджає в німець-
кий Франкфурт-на-Майні і ви-
опиняється в його центрі, серед 
будівель монастирів, біля со-
бору і старовинних житлових 
будинків, часто не знає, що на 
цьому місці наприкінці війни 
виникла величезна вирва від 
бомби, скинутої з англійсько-
го бомбардувальника. У центрі 
Франкфурта тоді не залиши-
лося жодного будинку. Після 
війни мешканці міста разом 
із мерією вирішили будь-що 
відновити все, зробити так, як 
було колись. І центр Франк-
фурта виглядає зараз саме так, 
як виглядав перед Другою сві-
товою війною, так само, як ви-
глядав і 300 років тому.

У Франції портове місто Ле 
Гавр, засноване ще в 1517-му, 
було також повністю знище-
не під час війни. Потім на його 
місці виникло зовсім інше, су-
часне тоді місто, придумане 
і намальоване архітектором 
Огюстом Перре, місто білого 
кольору, що складалося з май-
же однакових, недорогих у бу-
дівництві житлових будівель. 
Саме звідти радянські архітек-
тори «винесли» і втілили ідею 
добре відомої нам «хрущовки».

Тепер, незважаючи на, зда-
валося б, стерту історію міста, 
його нову архітектурну історію 
вивчають у сотнях будівель-
них і архітектурних вищих на-
вчальних закладів. Крім того, 
саме архітектура і культурне 
життя Ле Гавра, багате на фес-
тивалі і «прикрашене» чудо-
вими музеями, зробили місто 
одним із найбільш популяр-
них туристичних центрів.

Приклад Ле Гавра свідчить 
тільки про те, що необов’язково 
місту мати тисячолітню іс-
торію й оригінальний серед-
ньовічний архітектурний ан-
самбль, щоб привертати до 
себе увагу навколишнього сві-
ту. Хоча, треба сказати, пере-
важно ми все одно підсвідомо і 
свідомо більше любимо і цінує-
мо реальну старовину, можли-
вість доторкнутися до минуло-
го поглядом, рукою, думками. 
Саме тому такі міста, як Львів, 
Кам’янець-Подільський, Чер-
нівці, Одеса, залишаються 
найбільш привабливими і для 
українських, і для іноземних 

туристів. Старовина породжує 
міфи, а вони завжди добре 
«приклеюються» до замків, па-
лаців, старовинних будівель.

Під час моєї останньої по-
їздки до Франції, завдяки за-
прошенню Дмитра, друга у 
Фейсбуці, я заїхав на кілька 
годин у легендарну для Євро-
пи місцину – Сент-Емільйон. 
Містечко знане насамперед 
своїми винами, але не через 
вина його занесли до Списку 
об’єктів Світової спадщини 

ЮНЕСКО. Воно збереглося 
майже в тому самому вигля-
ді, в якому існувало кілька 
століть тому. Сент-Емільйон 
зберегли його мешканці та 
мери, про кожного з яких тут 
залишилася добра пам’ять.

Між ліхтарями, що висвіт-
люють містечко в темний час 
доби, не висять дроти. Уся су-
часна інфраструктура захова-
на в землю. А зробити це було 
одночасно і легко, і складно, 
тому що під кожним будинком 
розташовані триповерхові під-
вали, у багатьох із яких збері-
гається вино – і сімейні запа-
си, і вино на продаж.

За вином сюди приїжджа-
ють з усього світу. Сент-
емільйонські вина вважають-
ся кращими від вин Бордо. 
Але туристичний сезон за-
кінчується в жовтні, і тоді ж 
починають закриватися чис-
ленні ресторанчики і винні 
магазини. І от із кінця жов-
тня – початку листопада в 
місті починається нове життя 
– життя для себе.

І саме в цей час, втомле-
ні від потоку туристів, але за-
вжди задоволені результата-
ми чергового сезону, жителі 
Сент-Емільйона влаштову-
ють літературні і навіть опер-
ні фестивалі, запрошують до 
себе світових зірок джазу і кан-
трі, готових іноді й без гоно-
рару приїхати і виступити тут: 
спрацьовує код – назва міс-
та. Звичайно, їх повезуть по 
навколишніх замках, де ви-
робляється вино, вони будуть 

смакувати найкращі вина в 
найкращих винних погребах, 
вони торкнуться історії Сент-
Емільйона, вони запам’ятають 
містечко і свій візит туди на все 
життя. Як запам’ятаю його і я.

Я запам’ятаю вечір у зам-
ку Гейрос у гостинних госпо-
дарів Іва і Даніелли Делол. 
Запам’ятаю інший вечір із 
Франсуа де Лінеріс, людиною, 
яка більше за інших піклуєть-
ся про культурне життя Сент-
Емільйона і при цьому теж всти-
гає виробляти трошки власного 
вина. Запам’ятаю багатьох ін-
ших мешканців і гостей містеч-
ка, яких мені довелося зустріти 
і для яких, як виявилося, наба-
гато важливіше і цікавіше при-
ймати гостей, ніж їхати в гості!

На фотознімку: Самюель Делол, 
дочка винороба і сама винороб, 

поруч із Франсуа де Лінеріс, 
ресторатором, власником книгарні 

та організатором культурного 
життя Сент-Емільйона

Фото автора

…  «Я нікуди не можу звідси поїхати, навіть у 
відпустку, – без тіні жалю сказав мені Франсуа де 
Лінеріс, який майже ніколи не виїжджав зі свого 
регіону Франції. – Як я можу виїхати, якщо у мене 
майже весь час гості?!»

Зате Франсуа дуже уважно стежить за подіями у 
світі й за тим, що відбувається у нас, в Україні. На 
моє запрошення до Києва він відповів задумли-
вим погойдуванням голови. І сказав: «Ні, швидше 
за все не зможу. Але передай, що Сент-Емільйон 
завжди буде радий українським туристам і люби-
телям старовини і вина!»

Україна багата і на добре збережену старовину, 
і на міста, здатні перетворити свої, можливо, не 
найулюбленіші споруди часів соціалізму на дже-
рело інтересу для внутрішніх та іноземних турис-
тів, на джерело історичної інформації. До кожно-
го з нас хоч іноді, але приїжджають гості. І ось тоді 
виникає потреба «похвалитися» своїм містечком, 
селом, мегаполісом. Так виникає бажання дізна-
тися про своє місто чи своє містечко трохи більше, 
ознайомитися з його історією. Так і має бути.

Може, треба просто частіше нам їздити в гості 
до друзів, щоб цей процес трохи пожвавився і щоб 
саме таке звичайне спілкування змогло стати при-
водом для підвищеного інтересу громадян Укра-
їни до своїх рідних міст і сіл. Коли гості відчують, 
наскільки господар, який їх приймає, любить своє 
місто чи село, вони напевно захочуть приїхати ще 
раз. І, можливо, привезуть своїх друзів і рідних.
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сучасне мистецтво
 МАЯМІ

На престижному ярмарку сучасного мистецтва 
SCOPE International Contemporary Art Show будуть 
презентовані роботи трьох найбільш успішних у 
комерційному плані вітчизняних митців – Анато-
лія Криволапа, Олега Тістола і Романа Мініна.

Це одна з головних подій в культурному світі За-
хідної півкулі, що формує тренд на моду та моло-
де мистецтво. Просуванням українських митців на 
цьому арт-майданчику займається компанія Arts 
Trend. Нині ця інституція робить ставку на форму-
ванні колекції сучасного вітчизняного мистецтва, 
зокрема через те, що ціни на нього активно рос-
туть. Про це свідчать активні продажі робіт наших 
митців на закордонних аукціонах.

 ЛЬВІВ

У галереї «Зелена канапа» відкрилася вистав-
ка Сергія і Ніни Резніченків. «Краса врятує світ» 
– саме цю фразу Антона Чехова організатор екс-
позиції позиціонує як слоган вернісажу. Стиль пре-
зентованих робіт включає і насичений кольором 
живопис, і легкі, як японські хоку, малюнки з на-
тури. Широка палітра і жанрів робіт: від мінімаліс-
тичних жіночих ню до вишуканих натюрмортів із 
квітами.

Гра з кольором, на перший погляд, здається са-
лонною забавою. Та пірнувши у картини, виявляєш 
майстерність художників, які виводять реалістич-
ні образи до рівня абстракції.

Роботи Резніченків добре відомі як українським, 
так і закордонним колекціонерам. Їхні твори ви-
ставлялися на більш ніж сорока виставках. За сло-
вами куратора галереї Олесі Домарадзької, по-
дружжя митців – це двоє яскравих талановитих 
живописців, які поєднують відкриті та складні ко-
льори, захоплюються грою світла й тіні і творять 
малярство дуже високого ґатунку.

Оглянути експозицію можна до 14 грудня.

Зона Криму
Антон ФІЛАТОВ

На ІХ форумі Art 
Kyiv Contemporary 
презентовано 
провокаційну інсталяцію, 
яка є гострою реакцією 
на окупацію Криму.

Поржавіла пляжна пе-
реодягальня, обне-
сена колючим дро-
том. Зайшовши в неї, 

впираєшся у напис малень-
кими літерами «Тупік. Місце 
подумати». Так і називається 
робота групи GAZ – ексцен-
тричного дуету художників 
Василя Грубляка та Олексія 
Золотарьова. Останній є од-
ним із найуспішніших україн-
ських скульпторів нового по-
коління.

– Сумненька у вас вида-
лася алегорія на окупацію 
Криму.

– Ось у таке поржавіле місце 
із колючим дротом, на нашу 
думку, і заведе ця анексія. Так 
у майбутньому можуть вигля-
дати кримські переодягальні. 
По суті це пастка. Опинившись 
усередині, варто замислитися: 
чи варто переодягатися і вза-
галі щось змінювати?

– У той час, як кримчан 
примусово переодягають 
у ватники, найсвідоміші 
українці самостійно пере-

одягаються у камуфляж 
і йдуть воювати з агресо-
ром.

– Художник під час війни 
має працювати, незважаю-
чи ні на що. Він має воювати у 
мистецькому плані. Війна – це 
процес, який комусь вигідний. 
З одного боку, я відчуваю не-
обхідність захищати свою кра-
їну та родину, а з іншого – не 
бачу сенсу влазити в чужі між-
усобиці.

– У Києві встановлено два 
Ваших монументи: фонтан 
«Груша» на Позняках та 
«Рух супрематизму» на Шу-
лявці. На львівському кла-
довищі Ви поставили над-

гробок Кузі, лідеру «Братів 
Гадюкіних». Які монумен-
ти плануєте встановити 
найближчим часом?

– Я планую поставити п’яти-
метрову композицію біля за-
воду «Інтерпайп» на Дні-
пропетровщині. Проте війна 
зупинила роботу над цим про-
ектом.

– Ваші монументи завжди 
встановлюються у досить 
несподіваних місцях.

– Мене щось уберегло від 
втручання у центральні райо-
ни міста. Художник має бути 
відповідальним за те, що і де 
він ставить. Коли працюєш 
із публічним простором – не 

маєш права порушувати по-
рядок речей. Провокація може 
бути у рамках перформансу, 
але не у сталих формах. Центр 
Києва дуже перенасичений, 
натомість окраїнам міста дуже 
не вистачає арт-об’єктів.

– Але до пам’ятників у 
центральних районах міст 
прикута більша увага…

– Так. За два роки від мо-
менту встановлення «Груші» 
на Позняках влада так і не по-
ставила її на баланс. Як наслі-
док – за нею ніхто не доглядає 
і вже сьогодні її потрібно рес-
таврувати. Мене це страшен-
но дратує. Чиновникам взага-
лі було все одно, що ставити. 
А організація, яка займалася 
встановленням монументу, 
називається «ПОХ» (Позняки, 
Осокорки, Харківський). Та в 
будь-якому випадку, мені було 
цікаво організувати простір 
масиву з новобудовами.

– Група GAZ актив-
но проводить акції, бере 
участь у виставках та пле-
нерах… Нещодавно Ви з 
Василем Грубляком пу-
блічно спалювали книж-
ки Леніна. А як щодо пер-
сональної творчості?

– 12 грудня відкриєть-
ся виставка, на якій разом із 
одеським майстром графіті 
Apple_315 я презентуватиму 
нову персональну роботу.

$128,7 тис. за українське мистецтво
Інтерес закордонних 
колекціонерів до 
сучасного вітчизняного 
мистецтва активно 
зростає. 
Це довели східноєвропейські 

торги на аукціоні Sotheby’s, що 
відбулися у Лондоні 25 листо-
пада. Із десяти представлених 
на продаж творів українських 
художників дев’ять пішли з 
молотка.

Найдорожчою стала кар-
тина Віктора Сидоренка 
«Expiration», яку продали за 
$31,4 тис. Проте найзавзятіше 
торгувалися за роботи Романа 
Мініна та Олега Тістола. 

Поки аукціоніст остаточ-
но вдарив молотком, ціна на 
їхні твори, порівняно з по-
чатковим естімейтом, ви-
росла вдвічі. Так, вартість 
«Кавказу № 34» Тістола під-
нялася з $11 тис. до $23,55 
тис., а «Практика великого 

вибуху» Мініна – з $4,7 тис. 
до $8,242 тис.

Єдина українська фотогра-
фія, що була презентована на 
торгах, із серії «Соцарт» Бори-

са Михайлова, була продана за 
$9,812 тис. А єдина скульпту-
ра – «Ємність» Назара Білика 
– за $5,887 тис. До речі, сучас-
на вітчизняна скульптура пре-

зентувалася на аукціоні такого 
рівня вперше.

Також були продані роботи 
Оксани Мась, Олександра Жи-
воткова, Павла Макова і Ми-
коли Маценка. Загалом за тво-
ри вітчизняних митців було 
заплачено $128,7 тис. Для по-
рівняння, найдорожча робота 
на торгах – «Присмерк» Олега 
Васильєва – пішла з молотка 
за $286 тис.

На думку багатьох колекціо-
нерів, інтерес до українського 
мистецтва тільки зароджуєть-
ся, і твори наших митців ще 
дуже недооцінені. Що ж, цим 
варто скористатися. Куплена 
сьогодні за безцінь картина 
 вітчизняного художника років 
через десять може прирівня-
тися в ціні до квартири.

Веніамін КІНЧУК
На фотознімку: Віктор СИДОРЕНКО. 

«Expiration»

редактор  
Антон ФІЛАТОВ
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нова країна

Микола ДЯДЮРА:
«… економлять насамперед 

на культурі»
Ліліана ФЕСЕНКО

Диригент оркестру 
Національної опери 
України Микола Дядюра 
знаний у всьому світі. 

Наше інтерв’ю від-
булося одразу 
після гастролей 
солістів Націо-

нальної опери в Таллінні. 
– Якою була мета 

Вашої поїздки до Ес-
тонії? 

– Ми взяли участь у 
благодійному концер-
ті, щоб зібрати кошти 
на купівлю роя-
лю для школи 
мистецтв у 

Слов’янську, де навчається 600 
дітей. Ідея належить дирек-

ції оперного театру в Тал-
лінні, однак уся Естонія 

брала в цьому участь. 
Фіксованої плати за 
квитки не було – 
глядачі самі вста-
новлювали ціни, і 
врешті було зібрано 
27 тисяч євро. Ро-
яль коштує 35 ти-
сяч, i оплату різниці 
оперний театр узяв 

на себе. Поставили 
єдину умову: щоб ін-

струмент не перетво-
рився на музейний експо-

нат, а постійно працював. 
Естонці також наголосили, 

що співчувають нам, адже 
подібне вони самі витрима-

ли в 1990-ті роки, тож 
допомагають, чим 

 можуть. 
– Хто висту-
пив у гала-
концерті?

– Наші зірки 
першої вели-
чини: оперні 
солісти Анже-
ліна Швачка, 
Лілія Грев-
цова, Ан-
дрій Рома-

ненко та артисти балету Юлія 
Кулик і Олександр Стоянов. І 
цей виступ був від самого сер-
ця. Концерт показували в пря-
мому ефірі, його запис є на сай-
ті оперного театру. До Таллінна 
приїхала також представниця 
школи зі Слов’янська Олена 
Селезньова. Отримуючи серти-
фікат на виготовлення інстру-
мента, вона розповіла: коли 
директор театру вперше зате-
лефонував до них і сказав, що 
Таллінн хоче подарувати школі 
рояль, вона кинула слухавку зі 
словами «не смішно». Отак не-
ймовірно починався цей діалог.

– Як нині складаються 
Ваші стосунки із симфо-
нічним оркестром Націо-
нальної філармонії? 

– Симфонічним оркестром 
керує Роман Кофман. Я та-
кож працюю там диригентом, 
створюю власні програми, але 
вже не несу повну відповідаль-
ність, як раніше. 

– Як же Ви віддали колек-
тив, який народили, випле-
кали, зробили відомим? 

– Мої стосунки з оркестром 
дуже міцні. Тому жодної нос-
тальгії чи прощання з колек-
тивом немає. У мене там зали-
шилися не тільки концерти, а 
навіть абонемент. Маю в цьо-
му сезоні шість концертів, це 
симфонічний цикл. А Роман 
Кофман – всесвітньо відомий 
диригент, він мій учитель, 
тому в нас єдині творчі прин-
ципи й розуміння того, яким 
має бути оркестр. 

– Ви колись сказали, що 
диригент мусить бути дик-
татором, однак у театрі 
всім керує директор...

– Знаєте, з роками думка 
може змінюватися. Профе-
сія диригента дуже складна й 
досконало не вивчена. Цьому 
неможливо навчити. До такої 
професії йдуть роками, поки 
врешті вона стає життям. Нині 

я би сказав так: ди-
ригент – це 
людина, яка 
повинна не 

диктувати, а надихати. На 
те, щоб виконавці в оркестрі 
працювали з азартом, нат-
хненням. Диригент завжди 
має складні стосунки з музи-

кантами через постійні репе-
тиції.  

Миколу Дядюру запрошують до співпраці ор-
кестри Японії, Південної Кореї, Франції, Болгарії, 
Польщі, Італії, Португалії, Росії. Із симфонічним ор-
кестром Національної філармонії диригент побу-
вав у Німеччині, Франції, Іспанії, Швейцарії, Поль-
щі, Туреччині, Австрії та Японії. 

Маестро нагороджений орденом «За заслуги» III 
ступеня, є лауреатом Національної премії України 
імені Тараса Шевченка. У Франції його відзначи-
ли званням «Кавалер Ордена літератури й мис-
тецтва». 

А ще Дядюра отримав спеціальний приз Япон-
ської асоціації диригентів на міжнародному кон-
курсі «Мін-Он» у Токіо, працював головним ди-
ригентом Сеульського симфонічного оркестру й 
Симфонічного оркестру Кванджу… Цей список на-
город можна продовжувати. 

Про Миколу Володимировича активно заговори-
ли в 1990-ті, коли він «з нуля» створив Симфоніч-
ний оркестр Національної філармонії України. 

А коли його дітище здобуло всесвітню славу, пе-
редав керівництво своєму вчителеві – Роману 
Кофману.

 НА СТОРІНКАХ 7–9  

На фотознімках
в основному тексті інтерв’ю:
 
Микола Дядюра, народний артист України; 

під час гастролей у Таллінні
артисти Національної опери 
зібрали 35 тисяч євро
на рояль 
для школи мистецтв у Слов’янську; 

Микола Дядюра керував
найкращими оркестрами світу…

редактор  
Ліліана ФЕСЕНКО
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І в якусь мить починаєш 

усвідомлювати, коли оркестр 
найбільше відгукується, а спі-
вак звучить найкраще. Вони 
відчувають натхнення, що йде 
від диригента. 

– Ви є співавтором опер 
«Норма», «Дон Карлос», 
«Ріголетто» і ще цілої низ-
ки спектаклів. Які твор-
чі функції в диригента під 
час постановки?

– У нас музичний театр, тому 
функція диригента є такою 
ж важливою, як і художника-
постановника чи режисера. Не 
може відбутися прем’єра без ди-
ригента, так само, як і без поста-
новника. Режисер має втілювати 
музичні враження, створювати 
об’єктивний образ, щоб публі-
ка могла побачити й почути все, 
чим наповнена сцена. А музика 
– це проблема диригента. 

– А може диригент щось 
вказувати режисерові? 

– Звичайно! Для цього й іс-
нує наш сплав. Але все обго-
ворення майбутньої вистави 
відбувається ще до початку ре-
петицій. Ми складаємо план, 
за яким домовляємося працю-
вати. Тому має бути абсолют-
не єднання режисера й дири-
гента. Коли це бачать оркестр 
і трупа, то робота виконується 
набагато краще. 

– З Анатолієм Соло-
в’яненком Ви разом пра-
цювали над постановкою 
«Норми». Як знаходили 
спільну мову з таким моло-
дим режисером?

– Анатолій Солов’яненко ви-
ріс у сім’ї, де домінував культ 
його батька, славетного ар-
тиста. Тому, звичайно, він з 
дитинства знав чимало про 
роботу в оперному театрі. Що 
стосується «Норми», то саме 
йому належить ідея постанов-

ки, а я з радістю приєднався. 
Спочатку ми прослухали по-
становки цієї опери, які вже 
існували, а потім почали вибу-
довувати концепцію нашої. 

– А з Анатолієм Соло-
в’яненком-старшим Ви 
були знайомі? 

– Так, безперечно. На його 
останньому концерті в Києві 
диригентом був саме я. У черв-
ні Солов’яненко співав у фі-
лармонії, а в липні його вже не 
стало. Він був у чудовій фор-
мі, давав сольні концерти. І 
що мене тоді вразило: співак з 
його досвідом, технічним рів-
нем, всесвітнім ім’ям перед ви-
ходом на сцену хвилювався, 
мов новачок. І тоді я зрозумів, 
що справжній артист ніколи 
не втрачає емоцій перед зу-
стріччю з публікою. 

– То, може, Ви з такою по-
вагою ставитеся до сина, 
бо бачите в ньому продов-
ження його батька? 

– Не думаю. Наші стосунки 
з Анатолієм-молодшим дав-
но складалися. Звичайно, я з 
великою повагою ставлюся до 
їхньої родини, однак з Анато-
лієм мене пов’язує саме творча 
співпраця, і ніколи проблем з 
порозумінням не виникало. 

– Ви зі своїм симфоніч-
ним оркестром Націо-
нальної філармонії пару 
років тому влаштовували 
концертні тури Україною. 
То може варто нині – на 
хвилі національного під-
несення – їх поновити? 

– Знаєте, найяскравіші мої 
враження від концертів – це 
тури Україною із симфоніч-
ним оркестром. Так, як сприй-
мають українські слухачі, так 
не вміють слухати музику ніде 
– ні в Німеччині, ні у Франції, 
ні в Польщі, ні в Іспанії. Щи-

рість нашої публіки незрів-
нянна. Однак виїхати сьогодні 
з оркестром фінансово немож-
ливо. З тої ж причини й Націо-
нальна опера не може собі до-
зволити гастролі Україною. 

– Але Ви ж маєте досвід 
подібних чудес. Колись 
у Київ на гастролі навіть 
симфонічний оркестр з 
Омська привезли!

– Це було ще в 1990-ті... 
В Омську виник конфлікт 
між філармонією та міським 
управлінням культури. Фі-
лармонія заробляла пристой-
ні кошти й сама заплатила за 
поїздку музикантів до Києва. 
Це було дорого: заплатили за 
літак, готель. Відбулися кіль-
ка концертів, і одним з них був 
мій державний іспит! Усі були 
задоволені, бо музикантам 
дуже сподобався Київ (посмі-
хається – Авт.). 

– Ви легко мандруєте сві-
том: диригуєте і в Польщі, 
і у Франції, і в Кореї... У ди-
ригентів є своя особлива 
мова? Як Ви спілкуєтеся з 
музикантами різних країн? 

– Є речі, які розуміють усі му-
зиканти без перекладу. Безпе-
речно, у диригента має бути 
серйозне технічне оснащення, 
однак не це вирішує його про-
фесійність. Провести репети-
цію я можу й корейською, хоча 
її не знаю. Так само – фран-
цузькою. Хоча знаю тільки ан-
глійську. Є музичні терміни, 
які відомі всім. А розповіда-
ти щось поза музикою немає 
часу, бо підготовка концерту 
відбувається за 3–4 репетиції. 
Є час лише для роботи. 

– Ви брали уроки в Сей-
джи Озави та Бернстайна. 
Чому вони Вас навчили?

– Відверто кажучи, у мене був 
чудовий педагог у Київській 

консерваторії – Роман Коф-
ман. Після цього бути учнем 
Сейджи Озави чи Бернстайна 
вже не важко. Мені тоді було 
25 років, це були часи залізної 
завіси між СРСР і світом. Ми ж 
тоді не мали ні комп’ютерів, ні 
гідної інформації. Тільки пла-
тівки могли купити. А тут я все 
зміг побачити й почути!

Звичайно, мова не йшла про 
якісь конкретні рухи чи стиль 
диригування. Це були загальні 
враження. І вони були доволі 
різні, не обов’язково позитив-
ні. Я навіть сперечався. Але 
той досвід був дуже важливим, 
бо завдяки йому мій музичний 
світогляд значно змінився. 
Три місяці жити в Америці – 
це було чудово. 

– Якби можна було по-
вернути час і Озава, як 
тоді, запитав: «Що я можу 
для Вас зробити?», що 
б Ви попросили? Невже 
знову лише автограф? 

– Навіть не знаю. Тоді я йому 
щиро відповів: автограф. Мені 
здавалося: це світовий кумир, 
і для мене честь спілкуватися 
з ним. На той час я вперше по-
трапив за кордон, і одразу по-
знайомився з особистостями 
світового рівня. Дуже важко 
було правильно зорієнтувати-
ся. Хоча врешті, я думаю, все 
сталося якнайкраще – я тепер 
на Батьківщині, у Києві. 

– Роман Кофман в 
інтерв’ю скаржився, що 
йому заважає існувати в 
соціумі музичне насилля – 
третьосортні пісеньки, які 
звучать в усіх кафе, мага-
зинах, транспорті. Як Ви із 
цим справляєтеся? 

– Я цілком солідарний зі сво-
їм вчителем. Дійсно, у нас цьо-
го зовсім не розуміють. На За-
ході ні в таксі, ні в кафе ви не 
почуєте музики певного напря-
му. Або тиша, або ненав’язлива 
музика. А в нас, навпаки, ви 
стаєте заручником того музич-
ного фону, який вам активно 
накидають. Я ставлюся до цьо-
го негативно, бо музиканти 
перебувають у колі своїх обра-
зів 24 години на добу. Ти весь 
час прокручуєш композиції, 
над якими працюєш. Однак у 
твій світ вривається дисонанс, 
і це дуже дратує. Не дай Боже, 
хтось включить музичну поп-
програму – я цього не можу 
спокійно зносити. І не тому, що 
погано ставлюся до такої музи-
ки, а тому, що не хочу, аби мій 
внутрішній світ хтось пляму-
вав. Можливо, там теж є тала-
новиті виконавці, однак це ін-
ший музичний полюс, чужий 
мені за своєю суттю. 

– Масова музична куль-
тура – це щось на зразок 

 МИКОЛА ДЯДЮРА

Народився Микола Дядюра 5 серпня 1961 
року в Києві. Музичну освіту здобув у Київській 
державній консерваторії імені Чайковського, класі 
професора Романа Кофмана.

Диригентська кар’єра Миколи Дядюри розпоча-
лася в 1987 році, коли він став лауреатом та воло-
дарем спеціального призу Японської асоціації ди-
ригентів на Міжнародному конкурсі диригентів у 
Токіо. Після цього конкурсу Сейдзі Одзава запро-
сив Дядюру на стажування у США.

У 1988 році Микола Дядюра здобув премію на 
Міжнародному конкурсі диригентів у Будапешті, 
а 1989-го став головним диригентом Сеульсько-
го симфонічного оркестру та оркестру Гвангджу 
в Південній Кореї. Через 7 років Дядюру призна-
чають головним диригентом Симфонічного орке-
стру Національної філармонії України, і з цього 
моменту митець поєднує оперну і філармонічну 
діяльність.

Під керівництвом Миколи Дядюри Симфоніч-
ний оркестр здобув славу не тільки в рідній кра-
їні, але й за ї ї межами. Оркестр отримав схваль-
ні відгуки від видатних музикантів: композитора 
Кшиштофа Пендерецького, піаністів Володимира 
Крайнєва, Елісо Вірсаладзе та Володимира Віар-
до, скрипалів Гідона Кремера, Сергія Стадлера і 
Ліани Ісакадзе, співаків Монтсеррат Кабальє і Лу-
чано Паваротті, віолончелістки Наталії Гутман. 
Колектив мав численні концертні тури Німеччи-
ною, Францією, Іспанією, Швейцарією, Польщею, 
Туреччиною, Австрією і Японією.

Нині Микола Дядюра є головним диригентом 
Національної опери України. Здобув звання на-
родного артиста України та заслуженого діяча 
мистецтв України, також удостоєний ордена «За 
заслуги» III ступеня. А в 2005 році український 
митець був відзначений урядом Франції. Дядюрі 
присвоїли почесне звання «Кавалер Ордена літе-
ратури і мистецтв».
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нова країна
колишніх частівок чи про-
сто тотальний несмак? 

– Сучасна поп-культура – це 
продукт нашої цивілізації. Я 
не хотів би ображати когось, 
але мені це не подобається. 

– В одному з інтерв’ю 
польський режисер Кши-
штоф Зануссі сказав, що 
масова культура розрахо-
вана на плебеїв, а класика 
– на аристократів. 

– Знаєте, коли ми приїжджа-
ємо в обласні центри з концер-
тами, то там нас слухають не 
самі лише аристократи. Якось 
у Каневі ми виконували Тре-
тю симфонію Бетховена. Це 
фундаментальний твір на 50 
хвилин. Набився був повний 
зал – 800 людей. І ці люди 
слухали… Просто нині нам 
нав’язують попсу. Ми ж тільки 
її звідусіль й чуємо. 

– Чому ж за кордоном 
класичне мистецтво таке 
шановане в суспільстві? 

– Бо там причетність до кла-
сичної музики свідчить про ви-
сокий соціальний статус. Опер-
ні вистави відбуваються завжди 
з аншлагом. Люди до цього тяг-
нуться. І не тільки до музики, а 
й до літератури, живопису. Ті, 
хто ходить у концертні зали, 
дбають про свою душу та про 
свій соціальний статус. Вихова-
на публіка відпочиває саме так. 
Єдине, що можу сказати пози-
тивного, – у нас в оперному теа-
трі, у філармонії зараз набагато 
більше молоді, тоді як на Заході 
переважають слухачі поважно-
го віку. 

– То, можливо, потріб-
на спеціальна державна 
культурна політика? 

– Безумовно. Театрові й фі-
лармонії нині дуже важко. 
Культура першою потрапила 
під удар. Нам значно скоро-
тили фінансування. У театрі 
тепер немає коштів, щоб по-
ставити національну оперу 
«Запорожець за Дунаєм». Що 
ще можна сказати? 

– Чи не збираєтеся Ви 
повернутися до концертів 
української класики? 

– У філармонії щороку вво-
диться абонемент, тому ідеї кон-
цертів мають бути різними. Уже 
був цикл творів сучасних укра-
їнських композиторів – «Три 
С»: Станкович, Скорик і Силь-
вестров. Ця ідея реалізована. 
Минулого року був цикл «Спо-
відь Прометея». У цій підбірці 
я намагався визначити поста-
ті видатних композиторів, які 
були Прометеями у своєму жит-
ті, і в кожного з них була своя 
історія. У Бетховена це Дев’ята 
симфонія, у Скрябіна – симфо-
нія «Прометей», а в Станкови-
ча – балет «Прометей». Тому 

не можна казати, що українську 
музику не виконують. Нещо-
давно в столиці відбувся фести-
валь «Київ Музик Фест», при-
свячений  вітчизняній класиці. 
Однак рівень нашої культури 
не визначається лише виконан-
ням своєї музики. Якщо украї-
нець виконує Баха чи Бетховена 
на світовому рівні, то це й наша 
культура також! 

Однак Бах і Бетховен звучать 
активно у всьому світі, а ком-
позиції Бортнянського чи Ве-
деля ми відродили й почали 
виконувати не так давно. А це 
видатні українські композито-
ри, яких у світі не вивчають. 

Мушу сказати, що музичне 
мистецтво розвивається за сво-
єю траєкторією, яка не підлягає 
політичним законам. От нам 
здається, що сьогодні ми має-
мо знайти українського авто-
ра рівня Бетховена, щоб увесь 
світ дізнався про нашу культу-
ру. Але музичне мистец тво роз-
вивається за своїми законами. 
Нам дуже потрібне це зараз, але 
чи потрібне це мистецтву? Що 
можна зробити, щоб у нас наро-
дився власний Бетховен? Роз-
вивати музичні школи, консер-
ваторії, училища, театри. Ми це 
не можемо сьогодні втілити. То 
що ми хочемо? За ці роки Украї-
на втратила стільки музикантів, 
співаків, балетних артистів, які 
змушені були поїхати! І це про-
довжується. Ми знову втрачає-
мо артистів, а хтось їх отримує. 
Артисти – вільні люди, і краї-
на має бути для них привабли-
вою. Всі хочуть жити на Бать-
ківщині, але жити гідно. А в 
нас економлять насамперед на 
культурі. Але й тут дива: люди-
на проходить шлях довгого на-
вчання – музична школа, учи-
лище, консерваторія. Держава 
витрачає гроші на навчання, 
а потім пропонує таку мізерну 
зарплатню, що артисти просто 
змушені тікати на Захід. Європа 
їх отримує безкоштовно, і вони 
там конкурентоспроможні, по-
трібні. А ми не користуємося їх-
нім талантом. 

– Невже оперний театр 
не може забезпечити гідну 
зарплатню? 

– Нам значно скоротили 
фінансування. А чого варта 
ідея передати всі національ-
ні колективи в муніципальне 
відан ня? Яке місто витримає 
таке навантаження? Для чого 
це робиться, хто вносить ці 
ідеї? Адже це означає, що за-
втра весь театр опиниться на 
вулиці. 

– Для України Націо-
нальний оперний театр – 
це як Ла Скала для Італії чи 
Метрополітен-опера для 
США? 

– Ні, то неповторні театри, і 
я би їх не порівнював. Але зна-
чення нашого театру для укра-
їнської культури надвелике. 
Якщо цей корабель потопи-
ти, то нам взагалі не буде чого 
робити. Про яку культуру тоді 
можна говорити? 

– А Ви можете собі дозво-
лити запрошувати нових 
виконавців, оновлювати 
трупу? 

– Які нові артисти, якщо не-
має грошей навіть для «Запо-
рожця за Дунаєм»? У нас ре-
пертуарний театр, отже, для 
зацікавлення публіки потріб-
но запрошувати видатних спі-
ваків, артистів балету. А за які 
кошти це робити? 

– Коли в Києві буде справ-
жній концертний зал? 

– Ніколи. Єдина надія на те, 
що Україна вступить до Євро-
союзу, і тоді в нас, як у Поль-
щі, почнуть будувати справжні 
європейські концертні зали. У 
нашої сусідки такі є вже в кож-
ному воєводстві, і все це за ко-
шти ЄС. Це значні інвестиції з 
метою наблизити країну до єв-
ропейського культурного рів-
ня. Поляки дуже розумно цим 
скористалися, і в кожному міс-
ті з’явилися або нові оперні те-
атри, або концертні зали, або 
ж усе в комплексі. Я там пра-
цював, тож вивчив цю пробле-
му досконально. 

– А зал нашої філармонії 
недосконалий? 

– Це камерний зал на 500 
місць, він ніколи не був кон-
цертним. Це колишній Бу-
динок дворянських зібрань. 

Люди приходили туди спілку-
ватися й танцювати. А потім 
там добудували другий поверх 
і перетворили це приміщення 
на концертний зал. Однак там 
немає технічного забезпечен-
ня й умов для артистів, не пе-
редбачений репетиційний зал. 
Під філармонію пристосува-
ли ту будівлю, що вже існува-
ла. Колись там був навіть па-
лац піонерів. А ще – слава Богу: 
коли Україна отримала неза-
лежність, то цей будинок вря-
тували, бо він міг бути просто 
зруйнований, його фундамент 
уже був ненадійним. Вислов-
лювали ідею побудувати там 
паркінг для машин і автобусів, 
які привозили людей до музею 
Леніна, що навпроти, але здо-
ровий глузд переміг. Фунда-
мент укріпили рідким склом, і 
тепер це єдиний у столиці кон-
цертний зал для симфонічного 
оркестру. 

– А в Україні? 
– Хороші зали – у Чернігові та 

Чернівцях, ще – в Одесі, однак 
це колишня біржа. Є зал у Хар-
кові – приміщення оперного те-
атру. Але з’явилася ідея зробити 
з нього концертний зал філар-
монії. 

– Ви можете собі дозво-
лити працювати в будь-
якій країні світу. Що ж Вас 
тут тримає? 

– Не знаю. Моє життя 
пов’язане з Києвом. Я з ди-
тинства мріяв працювати в 
театрі, практично жив у фі-
лармонії, всі концерти відбу-
валися там. Отож, де народив-
ся, там і згодився. 

Народний артист України 
Микола Дядюра керував
найкращими оркестрами світу…
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 ВИННИЧЕНКА, 18
Львівська обласна рада ухвалила рішення ство-

рити Львівський літературний музей.
Управління майном спільної власності обласної 

ради має надати на розгляд сесії перелік примі-
щень, в яких можуть розмістити експозицію му-
зею.

На думку письменника Романа Лубківсько-
го, найбільше для цього підходить приміщення 
школи-інтернату на вулиці Пекарській, яке не при-
стосоване для навчання дітей. Водночас у Львів-
ській облраді запевнили, що дітей з обмеженими 
можливостями не виселятимуть зі школи, доки 
для них не буде збудовано чи знайдено нове, якіс-
не приміщення.

 ПЕТРУШЕВИЧА, 3
Громадська організація «Європейська Галицька 

асамблея» представила нове видання «Історії ко-
ролівства Галичини від праісторії до 1264 року», 
яке побачило світ у львівському видавництві «Кла-
сика».

Як наголосив під час презентації голова «Євро-
пейської Галицької асамблеї» Володимир Павлів, 
вперше цю книгу було видано 10 років тому, і вона 
стала раритетом. Це компіляція фактів на тему Га-
личини з різних видань – довоєнних польських та 
німецьких джерел, а також книг сучасних дослід-
ників. Її можна потрактувати як альтернативний 
погляд на історію.

Видання заплановано розповсюдити по бібліоте-
ках Галичини – спочатку в обласних центрах трьох 
областей, потім у районах і, наскільки це можливо, 
у школах.

 СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, 5

У спеціалізованій бібліотеці імені Т. Шевченка 
Українського товариства сліпих у Львові відкри-
лася виставка незрячого художника Юрія Ломова.

Через проблему із зором йому довелося вигада-
ти свій оригінальний стиль – квазіграфіку. «Йдеть-
ся про нібито графіку, але замість олівця я вико-
ристовую пензлик – пояснює митець. – Це трохи 
незвично, проте це єдина техніка, яка дозволяє 
мені творити».

Теми для картин Юрій Ломов бере з життя. Це лю-
бов, місто, лицарі та інше. Найулюбленіша з картин 
– триптих «Лицарі Львова». Художник каже, що на-
магався порівняти лицарів сучасних і середньовіч-
них, в результаті чого вийшла сатира. Три картини 
присвячені геніальному українському поетові Та-
расу Шевченку.

За словами організаторів виставки, у бібліоте-
ці працює творча вітальня «Поклик», на зустрічах 
якої щомісяця збираються незрячі читачі.

Надія ПАСТЕРНАК

У Львові відбулася 
презентація книжки 
«Святослав Гординський 
про мистецтво. 
Антологія статей».

Святослав Гордин-
ський – український 
художник, графік, 
мистецтвознавець, 

поет, перекладач із багатьох 
мов, журналіст, людина уні-
кальна, обдарована Богом, 
Українець з великої літери. 
Так про нього пишуть енцик-
лопедичні видання. Більшу 
частину свого життя він про-
жив за межами України, у 
США. Минулого року родина 
Гординського передала його 
архів з Америки до Національ-
ного музею у Львові.

Презентоване видання кан-
дидата мистецтвознавства, на-
укового працівника Львівської 
національної галереї мис-
тецтв Христини Береговської, 
яке вмістило мистецтвознав-
чі статті Святослава Гордин-
ського, вважають ще одним 
кроком до його повернення на 
Батьківщину. У книзі на 1024 
сторінки охоплено період з 
1929 до 1993 року – усього 267 
позицій, які поділені на де-

сятиліття. Кожна тео ретична 
стаття підсилюється маляр-
ською спадщиною Гордин-
ського й ілюструється світли-
ною цього змісту.

«При підготовці видання 
важливими були два моменти, 
які допомогли в дослідженні: 
по-перше, виставка 2011 року, 
яка відбулася в Українському 
музеї в Нью-Йорку, де були 
представлені твори з приват-
них архівів родин зі США й 
Канади, а по-друге, переда-
ча повного архіву Святослава 
Гординського до Національ-
ного музею Львова, – сказала 

Христина Береговська. – Зай-
матися дослідженням спад-
щини Гординського мені по-
радив Роман Лубківський».

На презентації було сказа-
но багато теплих слів про цю 
непересічну постать в укра-
їнському мистецтві й україн-
ській літературі, адже дехто з 
присутніх особисто був знайо-
мий зі Святославом Гордин-
ським. 

Директор Львівського коле-
джу декоративно-прикладного 
мистецтва імені Труша Василь 
Откович пригадав, як ще в 1989 
році Музей етнографії і худож-

нього промислу зробив першу 
спробу повертати ці перекрес-
лені радянською владою імена, 
як була організована вистав-
ка. Тоді приїжджав Святослав 
Гординський і допоміг львів-
ським мистецтвознавцям ви-
значити датування ікони ХІІІ 
століття «Богородиця з Доро-
гобужжя»…

Поет, громадський діяч Ро-
ман Лубківський теж поді-
лився спогадами про своє 
знайомство зі Святославом 
Гординським, яке відбулося 
1976 року в Нью-Йорку. Він 
розповів, як Гординський 
розплакався, коли вже у Ки-
єві, в Інституті літератури, 
йому дали потримати заха-
лявну книжечку Тараса Шев-
ченка…

«Це – Всесвіт. Такою нескін-
ченною є творчість Святосла-
ва Гординського. Поезія – це 
одна планета, його графіка 
– це друга планета, його лис-
тування – це світ думок і по-
чувань. На жаль, не все збере-
жено», – сказав Роман.

І поява книги Христини Бе-
реговської, як зазначалося на 
презентації, – це ще один крок 
до повернення забутих імен 
української культури.

Фото Йосипа МАРУХНЯКА 

Повернення  
Cвятослава Гординського

у місті лева

Так називається 
колективна благодійна 
виставка молодих 
художників, яка 
відкрилася у приміщенні 
Марійського товариства 
на пл. Ринок, 10 у Львові. 
Кошти від продажу картин 

організатори передають на лі-
кування воїнів, які постражда-
ли під час АТО.

За словами куратора вистав-
ки, художника Володимира 
Свачія, вона планувалася вже 
давно. Подія стала підсумком 
пленеру молодих художників з 
усієї України, який проводився 
у жовтні минулого року на За-
карпатті. «То ще був мирний 
час. Ми малювали так, як бачи-
ли, як відчували Карпати. У нас 
мала бути планова виставка 
в Шевченківському гаю. Тоді 
ще ніхто не усвідомлював, що 
може статися в Україні…»

Виставка в Шевченківському 
гаї відбулася. Молоді художни-
ки навіть продали вісім картин 
і передали ці кошти на лікуван-
ня поранених бійців у госпі-
таль. Вирішили ще продовжи-
ти виставку у центрі Львова. 
Спочатку на ній було представ-
лено 15 художників із різних 
куточків України, а потім до-

лучилося ще чотири. «Любов з 
Карпат…» відкрита й нині. Ор-
ганізатори планують найближ-
чим часом переїхати з нею до 
столичного «Арт-кафе».

В експозиції справді багато 
цікавих, оригінальних робіт. 
Якщо охарактеризувати її од-
ним словом, то тут домінує те-
пло – тепло кольорів, світла. 

Дуже багато променів лине від 
картин київського художника 
Любомира Мартинюка.

«Мені подобається живо-
пис, який випромінює світло, 
– каже Дмитро Касьян, гість 
із Кіровоградщини. – Настрій 
передається кольорами. Може 
риси й не такі чіткі, а от на-
стрій – це найголовніше, що 
може передати митець».

«Я зауважила, що зараз, у 
часи війни, виставок у Львові 
побільшало, творчість посили-
лася, – каже молода художниця 
Ольга Романчук. – Колись орга-
нізувати виставку було важко, а 
зараз люди масово подають ро-
боти. Мені здається, що під час 
війни мистецтво бурхливо роз-
вивається. Війна містить у собі 
щось глибинне, воно зачіпає і 
спонукає творити».

Надія ПАСТЕРНАК

За мир для України

редактор
Надія ПАСТЕРНАК
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харків
 ДАНИЛЕВСЬКОГО, 26

У Харкові відкрилася ще одна галерея сучасного 
мистецтва COME IN, де передбачено організовува-
ти виставки не тільки знаних художників, а й тала-
новитих початківців. Першого дня було презенто-
вано виставку живопису Івана Пандікідіса «Гори і 
ріки».

Простір галереї передбачено використовувати і 
для організації лекцій із розвитку мистецтва, про-
ведення перформансів і камерних концертів. Пра-
цівники нового закладу прагнуть просувати всіля-
кі форми сучасного мистецтва, а також створити 
відкритий простір для конструктивного діалогу з 
перспективними митцями.

 КАРЛА МАРКСА, 32
Харківський академічний театр музичної комедії 

запрошує всіх шанувальників оперети на виставу 
Франца фон Зуппе «Прекрасна Галатея». Цей твор-
чий подарунок трупа зробила своїм глядачам у 
рамках святкування 85-ї річниці від дня заснуван-
ня театру, який має славні традиції і здобув попу-
лярність не тільки серед харків’ян.

А творчий звіт трупа дала на великій сцені Хар-
ківського національного академічного театру опе-
ри та балету імені Миколи Лисенка. Виступили як 
корифеї театру музичної комедії, так і таланови-
та молодь – недавні випускники профільних на-
вчальних закладів України, харківські компози-
тори, котрі активно співпрацюють із харківською 
оперетою.

 РАДНАРКОМІВСЬКА, 11

Харківський художній музей реалізує довгостро-
кову програму «Незабутні імена земляків», у рам-
ках якої ознайомлює шанувальників українського 
малярства з неординарними художниками, чиї 
роботи увійшли до скарбниці національного мис-
тецького надбання.

Цього разу у виставкових залах представле-
ні графіка і станкові роботи Олександра Довгаля, 
живопис, портрети, пейзажі Миколи Ашихмана, 
станковий і монументальний живопис, тематич-
ні картини Юрія Сиротенка. Автори є яскравими 
представниками харківської художньої школи, для 
якої характерні жанрові пріоритети, художньо-
образні особливості, наділення реальних мотивів 
духовно-естетичним змістом.

Експозицію сформовано із зібрань музею та з ко-
лекції знаного мистецтвознавця Іллі Лучковського.

Філософія кольору і простору
Володимир СУБОТА

У ЄрміловЦентрі відкривається 
виставка «Довільне. Недовільне» 
знаних не тільки в Україні, але і в 
багатьох країнах Європи художників 
Андрія Гладкого і Віталія Федорова. 
Вони здобули свою популярність ще в 

90-х роках, коли активно полемізували 
з прихильниками традицій радянського 
образотворчого мистецтва, оскільки по-
стійно бунтували проти соціалістичного 
реалізму, нав’язаної комуністичної ідео-
логії, духовної ницості. 

Митці прагнули свободи у творчос-
ті, хотіли піднятися над обмеженою 
буденністю, відображати не реальну 

дійсність, а тільки підказану на рівні 
підсвідомості.

Їхньому живопису притаманні філософ-
ські засади. Художники пропонують ша-
нувальникам образотворчого мистецтва 
поміркувати над одвічними категоріями 
випадковості і необхідності, свідомості і 
стихійності, змісту і форми. У їхніх карти-
нах багато простору і світла, експеримен-
таторства з кольорами і технікою. Барви 
настільки емоційні, що кожен знайде в них 
уподобані собою суть, думку та ідею. Вод-
ночас деякі роботи можуть і відштовхува-
ти. Автори це розуміють і свідомо запро-
шують відвідувачів виставки до полеміки.

На фотознімку репродукція картини 
Андрія Гладкого «Севен»

«Курбалесія»: одинадцятий варіант
Володимир СУБОТА

Щороку у Харкові 
відбувається фестиваль 
недержавних театрів 
під дивною назвою 
«Курбалесія». 

Авторський неологізм 
належить класику 
української літерату-
ри Івану Микитенку, 

котрий, не приховуючи своєї 
зневаги до Леся Курбаса, на-
звав так одну з його вистав.

Сучасні молоді реформатори 
театру у пошуках нових форм і 
неординарних сюжетів взяли 
на озброєння цей термін, де-
монструючи тим самим своє 
прагнення сповідувати ідеї ве-
ликого режисера.

Учасники «Курбалесії» пе-
ретворили фестиваль на твор-
чу лабораторію драматургії, 
режисури та акторської май-
стерності. Сценічний продукт 
піддається нищівному аналі-
зу за всіма критеріями, отож 
своєрідний crush-test вдається 
пройти не кожному.

Засновники дійства – між-
обласне відділення Національ-
ної спілки театральних діячів 
України і департамент культу-
ри Харківської міськради – за-
вше підтримували ініціативи 
місцевих недержавних театрів, 
яких, до речі, більше тільки в 
Києві. «Курбалесія» традицій-
но відбувається в Будинку ак-
тора, на сцені якого ставлять 
вистави майже всі харківські 
театральні студії.

У місті завжди були сильні 
традиції новітнього театраль-
ного руху (ще з часів Леся 

Курбаса і його «Березоля»). 
Будинок актора став своєрід-
ним центром новаторства. Тут 
на попередніх «Курбалесіях» 
представляли свої п’єси Ми-
хайло Угаров, Максим Куроч-
кін, Павло Руднєв, біля каміна 
режисер харківського експе-
риментального театру «Коте-
лок» Володимир Гориславець 
читав з акторами сучасні п’єси. 
У палких дискусіях всі були од-
ностайні: українському театру 
потрібні кадрові зміни, нові 
обличчя, сюжети і форми, по-
трібно знищити театральний 
пафос, зашкарублу режисуру і 
впустити свіжий вітер змін.

Сьогодні «Курбалесія» надає 
змогу молодим і талановитим 
заявити про себе. Не всі випуск-
ники театральних навчальних 
закладів потрапляють на сцену 
державних театрів, але всі вони 
закохані в театр, хочуть висту-
пати і ставити спектаклі.

Цього року через політичну 
та економічну ситуацію у кра-

їні представництво не було та-
ким широким, як завше. Серед 
гостей присутній лише Пол-
тавський академічний облас-
ний театр ляльок, який пред-
ставив п’єсу для дорослих 
«Портрет з годинником, що 
літає» – ілюстрації за моти-
вами автобіографічної книги 
Марка Шагала «Моє життя», 
поставленої головним режи-
сером Харківського державно-
го академічного театру ляльок 
Оксаною Дмитрієвою. Кожна 
нова робота Оксани Федорівни 
– це справді подія у театраль-
ному житті. Створена нею теа-
тральна лялька сповна втіли-
ла художній образ геніального 
художника.

Популярний харківський 
«Театр 19» теж представив 
прем’єрний показ п’єси «Шу-
каю роботу» сучасного драма-
турга Жорді Гальсерана. Жанр 
спектаклю визначено як гур-
това співбесіда. Режисер Ігор 
Ладенко звернувся до акту-

альної нині теми – офісного 
життя сучасної ділової люди-
ни, в якому домінує кар’єра 
за будь-яку ціну. Сюжет спек-
таклю стрімкий і діловий. Чо-
тири претенденти на вакансію 
топ-менеджера постають пе-
ред глядачем яскравими про-
тилежностями. І треба обрати 
між моральною гідністю і ци-
нічним розрахунком.

Центр сучасного мистецтва 
«Нова сцена» запропонував 
власну, оновлену версію спек-
таклю «Обломоff», поставлену 
Миколою Осиповим за п’єсою 
Михайла Угарова. Трупа ви-
ступає понад 20 років, тож має 
неабиякий досвід сценічної ро-
боти. З огляду на це, глядачі ви-
могливіше ставилися до дороб-
ку цього театру.

Загалом аншлаг був на кож-
ній виставі. У залі сиділи мо-
лоді актори, режисери, драма-
турги, стенографи і критики. 
Панувала атмосфера цілкови-
тої демократії як на сцені, так 
і в залі. Обговорення побаче-
ного перетворювалося на го-
стрі диспути, де не ставилася 
під сумнів майстерність ні ак-
торів, ні режисера, ні драма-
турга. Викликали суперечки 
лише форми і засоби, якими 
послуговувалися студійці.

Як зазначила координатор 
фестивалю Ольга Дорофєєва, 
сьогодні «Курбалесії» не по-
трібно нікому нічого доводи-
ти. Цікаві спектаклі у реперту-
арі говорять самі за себе: яким 
би важким не було сьогоден-
ня, театр завжди з глядачем.

На фотознімку сцени з вистав 
«Шукаю роботу»

редактор 
Володимир СУБОТА
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АРТ-ЦЕНТРИ
PINCHUK ART CENTRE
www.pinchukartcentre.org
Київ, вул. Велика Васильківська/Басейна 
1/3-2, блок А, 
Бессарабський квартал, 
тел. (044) 590-08-58
Виставка 21 номінанта міжнародної 
премії Future Generation Art Prize 2014 
Групова виставка художників-патронів 
Премії Future Generation Art Prize: Андреаса 
Ґурскі, Джеффа Кунса, Такаші Муракамі 
і Деміена Хьорста (до 4 січня)
Час роботи: з 12.00 до 21.00, пн. – вихідний.
Вхід вільний.
АРТ-ЦЕНТР «Я ГАЛЕРЕЯ»
www.yagallery.com.ua
Київ, вул. Хорива, 49б, 
тел. (044) 492-92-03
Альбіна Ялоза «По той бік» (до 12 січня)
Час роботи: з 10.00 до 19.00, 
нд. – вихідний.
АРТ-ЦЕНТР Я. ГРЕТЕРА
www.greter-art.com
Київ, вул. Вадима Гетьмана, 6 (ТЦ 
«Більшовик» Блок А, 4–6 поверх),
тел. (044) 200-07-60
Ірина Колесникова «Ейфорія».
Живопис (із 11 грудня)
Час роботи: щодня з 11.00 до 21.00.

МУЗЕЇ
НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ 
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО 
ДЕКОРАТИВНОГО МИСТЕЦТВА
www.mundm.kiev.ua
Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 29, 
тел. (044) 280-13-23
«Дивовижний світ скляної пластики 
Альберта Балабіна» (до 18 грудня)
Час роботи: з 10.00 до 18.00, 
вт. – вихідний.

МУЗЕЙ ІСТОРІЇ КИЄВА
www.kyivhistorymuseum.org
Київ, вул. Б. Хмельницького, 7, 
тел. (044) 520-28-22
«1914. Київ. Мир/війна» (до 18 січня)
Виставка до 100-річчя початку Першої 
світової війни.
Час роботи: з 10.00 до 19.00, пн. – до 16.00.
МУЗЕЙ ТЕАТРАЛЬНОГО, МУЗИЧНОГО 
ТА КІНОМИСТЕЦТВА УКРАЇНИ
www.tmf-museum.kiev.ua
Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 26, 
тел. (044) 280-18-34
«І мертвим, і живим, 
і ненарожденним…» (до 15 березня)
Виставка до 200-річчя від дня народження 
Тараса Шевченка
Час роботи: з 10.00 до 17.00, вт. – вихідний.

ГАЛЕРЕЇ
ГАЛЕРЕЯ «АВС АРТ»
www.avsart.com.ua
Київ, вул. Воздвиженська, 10б, тел. (044) 
425-90-90
Петро Антип «Камінь наріжний». 
Живопис, скульптура (до 24 грудня)
Час роботи: з 11.00 до 19.00, нд., пн. – 
вихідні.
ГАЛЕРЕЯ «BRUCIE COLLECTIONS»
www.bruciecollections.com
Київ, вул. Артема, 55б, тел.: (044) 205-42-64
Елвін Бут (Великобританія) «Втілене». 
Художні світлини (до 1 лютого).
Час роботи: з 11.00 до 19.00, сб. – до 18.00, 
нд. – з 12.00 до 17.00.
ГАЛЕРЕЯ «КАЛИТА АРТ КЛУБ» 
www.kalitaartclub.com
Київ, вул. Богомольця, 6, 
тел. (044) 253-53-24 
«Синій жовтень» (із циклу 6+): 
М. Вайсберг, О. Придувалова, 
О. Аполлонов, О. Белюсенко, 
А. Аджинджал, Б. Фірцак, Т. Свірелі. 
Живопис, графіка (до 10 грудня)

Народний художник України 
Іван Аполлонов. Художнє скло. 
Олексій Аполлонов. Живопис (із 12 грудня)
Час роботи: з 11.00 до 19.00, сб. – до 16.00, 
нд. – вихідний.
ГАЛЕРЕЯ «МИСТЕЦЬКА ЗБІРКА»
www.artzbirka.com
Київ, вул. Терещенківська, 13 (вхід в арку), 
тел.: (044) 234-14-27
Юрій Вакуленко 
«Таємничий нічний Поділ». Живопис
(до 18 грудня)
Час роботи: щодня з 10.00 до 18.00
ГАЛЕРЕЯ «ПАРСУНА»
www.parsuna.ua
Київ, вул. Хорива, 43, тел. (044) 425-24-15
Володимир Корнієнко, Ліза Портнова, 
Андрій Кириченко «Поезія мого міста». 
Авторська скульптура (до 17 грудня)
Час роботи: з 10.00 до 18.00, сб. – з 11.00 
до 17.00, нд. – вихідний.

ТЕАТРИ
НАЦІОНАЛЬНА ОПЕРА УКРАЇНИ 
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
www.opera.com.ua
Вул. Володимирська, 50, тел. 279-11-69 (каса)
9 – П. Чайковський «Лебедине озеро»
10 – С. Рахманінов «Алєко».
Ж. Бізе – Р. Щедрін «Кармен-сюїта»
11 – Й. Штраус «Віденський вальс»

«Віденський вальс». 
Фото Віктора Давиденка

12 – Дж. Верді «Ріголетто»
13 – П. Чайковський «Євгеній Онєгін»
14 – П. Чайковський «Лускунчик»
Вистави для дітей
13 (12.00) – Б. Павловський «Білосніжка
та семеро гномів»
Вартість квитків: 20–300 грн.
НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ 
ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР 
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
www.ft.org.ua
Пл. Івана Франка, 3, тел. 279-59-21 (каса)
8 – І. Нечуй-Левицький «Кайдашева сім’я»
9 – П.-О. Бомарше «Весілля Фігаро»
10 – «Така її доля…» (за Т. Шевченком)
11 – О. Фредро «Дами і гусари»
12 – Л. Толстой «Живий труп»
13 – І. Франко «Перехресні стежки»
14 – Т. Кандала «Сентиментальний круїз»
Вистави для дітей
14 (12.00) – Г. Гладков, В. Ліванов, Ю. Ентін 
«Бременські музиканти»
Камерна сцена імені Сергія Данченка
11 – Т. Вільямс «Скляний звіринець»
13 – І. Франко «Увертюра до побачення»
Вартість квитків: 20–250 грн.
НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ 
ТЕАТР ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ
www.rusdram.com.ua
Вул. Б. Хмельницького, 5, тел. 234-42-23 (каса)
8 – Б. Нушич «Д-р» 
9 – Ж. Б. Мольєр «Уявно хворий» 
10 – В. Шекспір «Джульєтта і Ромео»
12 – Ф. Достоєвський «Дядечків сон»
13 (12.00) – Д. Псафас «Потрібен брехун!» 
прем’єра
13 – А. Крим «Заповіт цнотливого бабія»
14 (12.00) – Р. Куні «№13»
(Шалена ніч, або Одруження Пігдена)
14 – А. Касона «Дерева помирають стоячи»
Нова сцена
9 (20.00) – О. Мардань «Жінки.
Фрагмент. Скандал без антракту»
10 (20.00), 13 (18.00) – Н. Птушкіна 
«Ненормальна» прем’єра
12 (20.00) – Н. Єрпулат, Й. Хілльє
«Скажена кров»
14 (18.00) – А. Ніколаї «Жінка і чиновник»

«Жінка і чиновник». 
Фото Ірини Сомової

Сцена «Під дахом»
13 (20.00) – «Олександр Вертинський.
Бал Господній…»
14 (20.00) – Ігор Бауершима «Над прірвою 
в…» (Norway.Today) прем’єра
Вартість квитків: 20–210 грн.
КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ 
ТЕАТР ДРАМИ І КОМЕДІЇ  
НА ЛІВОМУ БЕРЕЗІ ДНІПРА
www.drama-comedy.kiev.ua
Просп. Броварський, 25, тел. 517-89-80 (каса)
Основна сцена
9 – Аристофан «Чого хочуть жінки?»
10 – І. Ноябрьов «Повернення блудного 
батька»
11 – М. Камолетті «Ідеальна пара»
12 – Ф. Достоєвський «Опіскін. Фома!»
13 – М. Фрейн «Глядачі на виставу не 
допускаються!»
14 – Р. Баер «Чотири причини вийти заміж»
Вартість квитків: 40–120 грн.
Мала сцена
13 – А. Яблонська «Сімейні сцени» прем’єра
14 (15.00) – В. Гібсон «Двоє на гойдалці» 
прем’єра
Вартість квитків: 60–100 грн.
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТИ
www.operetta.com.ua 
Вул. Велика Васильківська, 53/3, 
тел. 287-26-30
9 – І. Кальман «Фіалка Монмартру»
10 – Ф. Лоу «Моя чарівна леді»
12 – «Кармен-сюїта» (на музику Ж. Бізе)
13, 14 – К. Гольдоні «Труффальдіно
із Бергамо» прем’єра
Вартість квитків: 20–150 грн.
АКАДЕМІЧНИЙ МОЛОДИЙ ТЕАТР
www.molody.kiev.ua
Вул. Прорізна, 17, тел. 278-73-92 (каса)
9 – Е.-Е. Шмітт «Загадкові варіації»
10 – Л. Хохлов «Янгольська комедія»
11 – А. Чехов «Дядя Ваня»
12 – М. Ладо «Звичайна історія»
13 – Ж. Ануй «Голубка»
14 – «Московіада» (за Ю. Андруховичем)
Камерна сцена
9 – А. Дуус «Гра в Бога»
10 – С. Беккет «Чекаючи на Ґодо»
11 – К. Малініна «Неймовірна історія 
кохання»
12 – О. Савченко «Бери, люби. тікай!»
Вартість квитків: 40–120 грн.
КИЇВСЬКИЙ МУНІЦИПАЛЬНИЙ 
АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРИ І БАЛЕТУ 
ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА
www.musictheatre.kiev.ua
Вул. Межигірська, 2, тел. 425-31-16
10 – Спільно з «Тельнюк: Сестри». 
«Повертайся живим» прем’єра
11 (14.00) – «Петрик і Вовк» (на музику 
С. Прокоф’єва). «Карнавал тварин» 
(на музику К. Сен-Санса)
12 (19.00) – М. Римський-Корсакові «Ніч 
перед Різдвом»
13 (12.00, 15.00) – Музичні класики. Класик 
2-й «Балетна абетка для дітей та їхніх батьків»
14 (12.00) – Музичні класики. Класик 1-й 
«Симфонічна абетка для дітей та їхніх 
батьків»
14 (18.00) – Концерт за участі учнів 
та студентів Київської муніципальної 
української академії танцю
Вартість квитків: 20–200 грн.
КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ 
ТЕАТР ЛЯЛЬОК
www.akadempuppet.kiev.ua
Вул. М. Грушевського, 1а, тел. 278-58-08
13 (11.00) – Г. Усач, С. Єфремов «Котик
та Півник» прем’єра

13 (13.00) – Є. Шварц «Попелюшка»
13 (15.00) – А. Дєжуров «Царівна-жаба»
13 (17.00) – Є. Шварц «Червона Шапочка»
14 (11.00) – Н. Гернет «Гусеня»
14 (13.00) – Ю. Сікало (за Ш. Перро)
«Кіт у чоботях»
14 (15.00) – В. Швембергер «Марійка і Ведмідь»
14 (17.00) – Є. Огородній (за Д. Баррі)
«Пітер Пен»
Вистави для дорослих 
12 – М. Старицький «За двома зайцями»
Вартість квитків: 50 грн.
КИЇВСЬКИЙ МУНІЦИПАЛЬНИЙ 
АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ЛЯЛЬОК
www.puppet-theater.kiev.ua
Вул. Миропільська,1, тел. 513-15-00
10 (11.00) – В. Орлов «Пригоди Каштанчика»
13 (11.00, 13.00) – Г. Владичина «Слонятко»
14 (11.00, 13.00) – В. Нестайко «Лисичка-
сестричка та Вовк-панібрат»
Вартість квитків: 40 грн.
АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР «КОЛЕСО»
www.teatr-koleso.kiev.ua
Андрiївський узвiз, 8, тел. 425-04-22
10 – «Ніч кохання» (за С. Васильченком)
12 – «Пристрасті дому пана Г.-П.»
(за Оленою Пчілкою)
13 – Коктейль «Фа-соль»
14 – «У Києві на Подолі, або «Гдє ві сохнітє 
бєльйо?»
Камінна зала
11 – Р. Шіммельпфеннінґ «Золотий дракон»
Вартість квитків: 50–150 грн.
АКАДЕМІЧНИЙ ДРАМАТИЧНИЙ 
ТЕАТР НА ПОДОЛІ
www.theatreonpodol.com
Андріївський узвіз, 20б, тел. 425-54-89
Театральна вітальня
9 – О. Арбузов «Старомодна комедія»
10 – О. Греміна «Очі дня»
12 – О. Петров «Ніч для двох»
13 – Т. МакНеллі «Я – Марія Каллас»
14 – О. Вампілов «Старший син»
Вартість квитків: 50–70 грн.
У приміщенні Малої зали 
Палацу мистецтв «Україна»
10 – М. Камолетті «La bonne Anna,
або Як зберегти сім’ю»
11 – О. Коломієць «Фараони»
12 – О. Островський «Ліс»
прем’єра
13 – О. Вампілов «Минулого літа в Чулімську»
14 – Т. Могильник, В. Гуляйченко «Лебедине 
озеро. Сутінки»
Вартість квитків: 70–90 грн.
НОВИЙ ТЕАТР НА ПЕЧЕРСЬКУ
www.newtheatre.kiev.ua
Вул. Немировича-Данченка, 5, тел. 285-65-50
11 – Gogol пошук (за М. Гоголем)
12 – Е.-Е. Шмітт «Розпусник»
13 (18.00) – В. Пелевін «П’ять оповідань 
Пелевіна»
14 (18.00) – Р. Шиммельпфенніг
«Під тиском» (Push up 1–3)
Вартість квитків: 70–100 грн.
ТЕАТР «ЗОЛОТІ ВОРОТА»
zoloti-vorota.kiev.ua 
У приміщенні Театру пластичної драми на 
Печерську 
Вул. Шовковична, 7а, тел. 501-85-95
10 – М. фон Маєнбург «Потвора»
12 – В. Сігарєв «Браковані люди» прем’єра
13 – Шафа прем’єра
Вартість квитків: 60 грн.
КИЇВСЬКИЙ ТЕАТР «АКТОР»
www.teatr-aktor.kiev.ua
Вул. Велика Житомирська, 40, тел. 362-50-50
10, 14 (17.00) – М. Коляда «Без вини 
винувата» прем’єра
Вартість квитків: 50 грн.
КИЇВСЬКА АКАДЕМІЧНА МАЙСТЕРНЯ 
ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА «СУЗІР’Я»
www.suzirja.org.ua
Вул. Ярославів Вал, 14б, тел. 272-41-88
10 – О. Олесь «Все про кохання»
11 – Л. Хохлов «Довершений Чарлі»
12 – М. Вінграновський «Прекрасний
звір у серці»
13 – Ж. Ануй «Антігона» 
14 – Т. Вільямс «Страх бажання»
Вартість квитків: 50–150 грн.
Мікросцена
Вул. Ярославів Вал, 16
9 – Ф. Саган «Колючка»

11 – Ю. Максименко «Бог явився мені
в образі Жовтого зайця»
12 – М. Цвєтаєва «Душа сбылась…»
13, 14 – М. МакДонах «Людина-подушка»

«Людина-подушка». 
Фото Олександра Чмихалова

Початок вистав на Мікросцені о 19.30
Вартість квитків: 50 грн.

КОНЦЕРТНІ ЗАЛИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ БУДИНОК ОРГАННОЇ 
ТА КАМЕРНОЇ МУЗИКИ
www.organhall.kiev.ua
Вул. Велика Васильківська, 77, тел. 528-31-86
9 – Г. Бубнова (орган)
10 – З. а. Н. Лаврєнова (мецо-сопрано),
І. Харечко (орган), Т. Рой (флейта)
11 – Н. а. Н. Свириденко (клавесин),
М. Сидоренко (орган), Ю. Успенська 
(мецо-сопрано), Н. Сіваченко (скрипка),
Т. Андрієвська (скрипка)
13 – З. а. В. Балаховська (орган)
НАЦІОНАЛЬНА ФІЛАРМОНІЯ УКРАЇНИ
www.filarmonia.com.ua
Володимирський узвіз, 2, 
тел. 278-16-97 (каса)
8 (18.00) – Заключний концерт та 
нагородження лауреатів ІV Міжнародного 
конкурсу вокальних ансамблів імені Дмитра 
Бортнянського
9 – Н. а. Л. Марцевич (ф-но),
В. Іванов (скрипка)
10 – Національний заслужений академічний 
симфонічний оркестр України, Національна 
заслужена академічна капела України 
«Думка»
11 – Святковий концерт стипендіатів 
Президентського фонду Леоніда Кучми 
«Україна» з нагоди 10-ї річниці благодійної 
діяльності Фонду
12–14 – Міжнародний фестиваль
гітарної музики «Київ-2014» 
12 – Урочисте відкриття фестивалю.
Ф. Берньєр (гітара) Іспанія
13 – Концерт циклу «Suono Italiano» 
(«Італійський звук»)
Дж. Пудду (гітара) Італія
14 – Закриття фестивалю. 
Академічний симфонічний оркестр НФУ, 
з. д. м. І. Палкін (диригент), з. а.
А. Остапенко (гітара), Ф. Берньєр (гітара) 
Іспанія, Дж. Пудду (гітара), Квартет 
гітаристів «Київ»

ЦИРК
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦИРК УКРАЇНИ
www.circus.kiev.ua
Пл. Перемоги, 2, тел. 486-39-27 (каса)
Програма «Магічне коло» (до 21 грудня)

Олена та Данило Дудники

Вартість квитків: 50–180 грн.

Примітка
У репертуарі можливі зміни.

Початок вистав о 19.00, якщо не 
зазначено інший час

ІЗ 8 ДО 14 ГРУДНЯ 2014 РОКУ
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арт-проект
 КИЇВ

Презентація проекту «i-Київ» у столичній Arkane 
Art Gallery запам’яталася і завдяки експозиції сві-
тангів Галини Москвітіної AtmAspherisFront, вико-
наних у заснованому нею стилі латернативного ре-
алізму (світарту).

«Художниця – найяскравіша представниця 
об’єктивного мистецтва – мистецтва про душу і 
дух, – каже Олена Воронова, арт-консультант гале-
реї. – У творчості вона поєднує давні істини, якими 
прониклася, побувавши на Сході, із сьогоднішнім 
сприйняттям жителя мегаполісу. Вона говорить із 
нами про мудрість, силу любові. Глядач може від-
чути власне світло».

Виставки світангів Галини Москвітіної відбували-
ся у Великобританії, США, Італії та Ізраїлі.

 САМБІР
Історико-етнографічний музей «Бойківщина» 

спільно з Союзом українок представили виставку 
учасників обласного конкурсу малюнків на тему 
Голодомору «Пам’ятай свій рід». В експозиції – по-
над 80 робіт учнів і студентів навчальних закладів 
Полтавщини.

Привабив відвідувачів графічний твір австра-
лійського архітектора Марусі Юрків-Яроцької «Ма-
донна Голодомору – 33», яка зобразила матір-
Україну з чорним ореолом, символом трагічної 
жалоби страхітливого Голодомору 1933 року.

Представлені архівні матеріали Світової феде-
рації українських жіночих організацій, худож-
ні роботи лауреата Шевченківської премії Вале-
рія Франчука «Ці очі крізь час дивляться на нас», 
«Хрест віри», «Експропріація». Також презентовано 
літературу з музейної бібліотеки: видання Україн-
ського інституту національної пам’яті, досліджен-
ня Джеймса Мейса, Роберта Конквеста та інших, 
які доводять, що Голодомор відповідає загаль-
ноприйнятому (Резолюція про геноцид, ухвалена 
ООН у 1948 р.) визначенню геноциду.

Галина МАРТИНОВИЧ-ЧИП

Світлана СОКОЛОВА

У столичній Arkane 
Art Gallery презентували 
нові журнали «Іnside 
KYIV» та «КИЕВ и не 
только». Проект має 
назву «i-Київ».

Видання – супутни-
ки столичного часо-
пису «Театрально-
концертний Київ», 

який видається з 1936 року. 
Не перекладні копії, хоча де-
які публікації перегукуються. 
Підготовлені у співдружнос-
ті колективів Національного 
газетно-журнального видав-
ництва, Видавничого дому 
«Пам’ятки України» та гро-
мадської організації «Фунда-
ція Петра Тронька» (деталь-
ніше – у № 47 «Культури і 
життя» ц. р.).

На захід завітали бійці ба-
тальйону особливого призна-
чення Міністерства внутрішніх 
справ «Київ-1» і студенти Ки-
ївського університету імені Бо-
риса Грінченка. 

«Інформація в журналах 
дасть змогу гостям України і 
всім охочим ознайомитися з її 
багатою культурою», – акцен-
тувала начальник відділу бі-
бліотек і читання Міністерства 
культури України Марія Висо-
чанська.

«Видання – водночас і дай-
джести газети “Культура і 
життя”, журналів “Українська 
культура”, “Пам’ятки України” 

та інших, які випускає видав-
ництво, – зауважив генераль-
ний директор Національного 
газетно-журнального видав-
ництва Мінкультури Роман 
Ратушний. – Приємно, що 
вони глянцеві».

Головний редактор «Культу-
ри і життя», заслужений журна-
ліст України Анатолій Сєриков 
підтвердив: газета також до-
лучилася до творення проекту 
«і-Київ». Та передав оформлені 
портретами перші шпальти га-
зети присутнім героям її публі-
кацій – хірургові Руслану Бай-
далюку та бійцям батальйону 
«Київ-1».

«З нетерпінням чекаємо на 
чергові числа. У нелегкий час, 
коли наша країна вибудовує 

новий імідж на міжнародній 
арені, презентовані видання 
мають неабияке значення», 
– переконана Маргарита Без-
губа, директор дирекції «Дип-
сервіс» Генеральної дирекції 
з обслуговування іноземних 
представництв в Україні.

На підтримку ініціативи ви-
словилися також партнери 
проекту: арт-консультант га-
лереї Arcane Art Олена Вороно-
ва, директор Київської лікарні 
«Медбуд» Максим Литвинен-
ко, представник фітнес-клубу 
і ресторану «Максим» Катери-
на Олійник, яка назвала захід 
презентацією родини журна-
лів.

Фото Юрія ШКОДИ

Родина журналів

редактор  
Світлана СОКОЛОВА

Філософські роботи 
Романа Ратушного 
ставлять ключові 
життєві питання.
У рамках презентації проекту 

«i-Київ» відбувся фотовернісаж 
генерального директора Націо-
нального газетно-журнального 
видавництва» Романа Ра-
тушного. Автор – фотоху-
дожник міжнародного класу, 
член Міжнародної федерації 
фотомистец тва (FIAP), учасник 
більш ніж 120 міжнародних фо-
тосалонів, володар численних 
відзнак, зокрема золотих ме-
далей Австрії, Данії, Франції та 
Шотландії (детально про митця 
у № 23 «Культури і життя» ц. р).

Кілька робіт – із но-
вої серії «Історії з життя… 
Натюрморти-загадки».

Речі розповідають про гос-
подарів. Чайничок, мушлі 
й візерунки з «Ночі у Шан-
хаї» спонукають до думок про 
 вічне. Перо-вітрило у банці 
з водою, що могла бути оке-

аном, відносить кудись від 
берега. Квітка, яку витягли 
з вазона, засохне, якщо не 
посадити в землю. Так і лю-
дина, залежно від умов, або 
може творити, або ні.

Годинник, що зупинився. 
Випита чашечка чаю та вино-
град – символ вічного.

«Такі асоціації у мене. Та в 
кожного вони індивідуальні. 
Твори мають ставити перед 
глядачем запитання, – каже 
пан Ратушний. – Фотогра-
фії виконані в ручній мане-
рі, зняті на карданну камеру, 
яку мають одиниці, плівка 
10х12 см. Видрукувано вруч-
ну на фотопапері із застосу-
ванням спеціальної техніки 
хімічної обробки робіт.

З часом планую зробити 
 повноцінну виставку. Близько 
сорока робіт для неї я вже під-
готував», – поділився митець.

Лідія ОРЛЕНКО
Фото Юрія ШКОДИ

Натюрморти-загадки
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«за» і «проти»

Думки колег-журналістів

СУМНІВНА МОТИВАЦІЯ 
РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 
ПРЕСИ
Нинішня російська преса, якщо 

йдеться тільки про паперові видання, 
являє собою:

1. Видання, які безпосередньо фі-
нансуються державними структура-
ми, є їхнім офіціозом і обслуговують 
інтереси уряду, Кремля, міністерств. 
Їх може бути близько 10–15 %.

2. Видання, які належать приват-
ним власникам, холдингам, фор-
мально незалежні, але одержують 
від влади різні преференції і ніколи 
не критикують владу, ї ї верхівку, – 
75–80 %.

3. Видання, які владу критикують, 
на кшталт «Нової газети», – 5  %, 
якщо не менше. 

Вони існують лише тому, що іно-
ді необхідно на когось показати 

пальцем: дивіться, як це немає 
свободи слова? Ось же, є!

Так про яку ж держпресу розмірко-
вувати? Про № 2? 

Але формально вона держпресою не 
є, хоча фактично обслуговує інтере си 
можновладців. Чи потрібна вона? 

Якщо сказати «ні», то ми майже без 
газет залишимося! Якщо вони ви-
ходять, значить 80 % населення це 
влаш товує.

Інша річ, що якість більшості цих 
видань не передбачає сівбу «розум-
ного, доброго, вічного». 

Завдання у них – заробити гро-
шей і щоб не закрили. Ось і вся мо-
тивація.

Олег ШАПОВАЛОВ,
заступник головного редактора газети 

«Собеседник» (Москва)

МЕДІА-РЕФОРМА 
НЕОЛІГАРХІЧНОЇ 
ПРЕСИ
У розмові про роль і форми роботи 

державної преси потрібно зазначити, 
що нам необхідна медіа-реформа, яка 
б допомогла укріпитися на ринку нео-
лігархічній пресі. Державний протек-
ціонізм у цій галузі підтримуватиме 
саме ті видання, які працюють на наці-

ональні інтереси та відповідають дер-
жавній політиці України.

Нині дуже важливо, аби з’явилися ви-
дання, які б підтримували та популяри-
зували українське мистецтво, кіно, театр, 
музику, народну культуру. Несли правду 
про історію та політику України. Це мають 
бути і журнали, і газети, і портали, і теле-
бачення, а також усі найсучасніші носії ін-
формації.

Не секрет, що популярним глянцям, які 
заполонили медіа-простір держави, нині 
не потрібні рецензії на мистецькі проек-
ти, фільми і спектаклі, не потрібні й куль-
турологічні дослідження про творчість 
митців. У них процвітають теми криміна-
лу, скандальні новини, хроніка світського 
життя. Бо всі ці видання орієнтуються на 
маркетингові дослідження інформацій-
ного попиту широкого кола споживачів.

Тому державні видання покликанні за-
повнити інформаційний простір справді 
культурологічними журналами, газета-
ми, радіо- і телепередачами. Але всім 
вітчизняним виданням, які прагнуть 
працювати на цьому поприщі, потрібні 
податкові канікули, щоб гідно звестися 
на ноги.

Наталя ВЛАЩЕНКО, головний редактор 
журналу «Публичные люди»

СМІХОТВОРНІ ЗАРПЛАТИ 
ПРОТИ ІНОЗЕМНОЇ 
ІДЕОЛОГІЇ
В Україні державна преса має бути 

обов’язково, бо нині майже вся по-
пулярна медіа-продукція видається 
російською мовою і часто має росій-
ських власників. Тому ми фактично 
віддаємо наш медіа-ринок іноземній 
ідеології.

Але українська державна преса не 
може й надалі існувати так, як сьогод-
ні. У журналістів із державних видань 
сміхотворні зарплати і можливості для 
професійного зростання. Тому сьогодні 
найголовніше завдання для влади – іс-
тотно підняти заробітну плату для жур-
налістів і посилити фінансування газет, 
журналів, телебачення, радіо. Тоді під-
вищиться й професійний рівень дер-

жавних видань. Нині в державній пресі 
працюють лише пенсіонери, які звикли 
до низької оплати праці, та малоамбіт-
ні молоді люди, які не можуть продати 
себе комерційним виданням.

Такий стан речей не дозволяє дер-
жавній пресі набути популярності се-
ред активних верств населення. Її чита-
ють за звичкою старші люди, а молодь 
навіть не цікавиться її існуванням. Од-

нак за умов підвищення матеріальної 
складової до лав журналістів держав-
них видань підтягнуться національно 
свідомі високопрофесійні кадри. Тоді 
українська преса зможе гідно конкуру-
вати з російськомовною або ж і пере-
могти її на професійному полі.

Ірина ГОРДІЙЧУК,
тележурналіст, член ФІПРЕСІ

Концепція розвитку Національного газетно-журнального видавництва є дуже своє-
часною. Адже нею передбачена реалізація основних принципів державницької про-
європейської стратегії розвитку, що цілком суголосна із законодавчою програмою ді-
яльності Верховної Ради України VIII скликання.

Пункт 2.3.4. Коаліційної угоди, яку нещодавно підписали фракції більшості ново-
обраної Верховної Ради України, передбачає, зокрема, роздержавлення друкованих 
ЗМІ державної та комунальної форм власності. 

Окрім цього, Угодою протягом 2015 року передбачено підтримку, творення і поши-
рення українського культурного продукту та приведення основних завдань та функ-
цій Міністерства культури України у відповідність з європейськими практиками і 
принципами. 

ПАПЕРОВА ПРЕСА 
НЕ ВМИРАЄ
– Потрібно розуміти, що новим, осо-

бливо глянцевим, виданням дуже 
важко зайняти свою нішу. Старі глян-
цеві видання, які вже існують багато 
років, то піднімають, то знижують ти-
раж залежно від ситуації в суспільстві. 
Але попит чи покупець на них завжди 
існує, тому що глянець не передаєть-
ся в електронному форматі. Так само 
нікуди не зникнуть дорогі книжки з 
репродукціями живопису та фото-
альбоми, тому що не буває велико-
форматних електронних книжок.

Так і люди, які дають оголошення, і 
надсилають їх у паперові видання, і 
публікують в Інтернеті. Виходить, що 
інформація дублюється: комерційна 

частина не переходить повністю в 
мережу.

Я вважаю, що насправді між Європою 
і Україною різниця невелика, тобто па-
перова преса у нас не вмирає. Просто 
так виходить, що більше досліджуєть-
ся і конкретизується аудиторія папе-
рового видання. Зазвичай це люди се-
реднього і старшого віку, не пов’язані з 
ІТ-технологіями. Вони живуть у малень-
ких містечках, тобто не мають менталь-
ності жителя метрополії.

Єдине, що помітно, – зменшуються 
фізичні формати видань, тобто німці 
зараз поступово від великої газети 
Die Welt переходять до маленької. У 
них нині є два формати – малень-
кий і великий. Великий зазвичай ку-
пують пенсіонери і ті, хто звикли. Але 

я гадаю, що залишиться й маленький 
формат. Так само зробили вже в Англії 
The Guardian та інші газети.

Наскільки мені відомо, видання 
книжок і журналів у деяких країнах 
підтримується державою. Газети, 
особливо щоденні, майже завжди за-
лишаються незалежними фінансово 

і контролюються або корпораціями, 
або приватними особами, тобто дер-
жава їх не підтримує.

Так, наприклад, ВВС – це структу-
ра, яка фінансується державою – від 
виробництва фільмів до веб-сайтів і 
друкованої продукції. При великих ра-
діостанціях у Німеччині є видання, що 
перебувають на державному фінансу-
ванні. Приміром, WDR (Westdeutscher 
Rundfunk Köln) у Кельні. Але вони не-
регулярні, пов’язані з тематичними 
радіо програмами, наприклад, про 
класичну музику чи театр.

Тепер щодо приватизації таких ви-
дань. Потрібно розуміти, що, напри-
клад, архівна справа у нас фінансуєть-
ся державою. Оці видання – це, так би 
мовити, архівація сьогодення, нинішнє 

культурне літописання. Воно не може 
бути самоокупним, так само, як не мо-
жуть бути самоокупними архіви. Пи-
шеться історія культурної України чи 
української культури, і вона фіксується 
саме в таких виданнях. Потім вони пе-
реходять в архіви бібліотек і слугують 
як для наукової, так і для культурологіч-
ної роботи.

Я вважаю, що наша культура не 
зможе навіть у найближчі 15 років 
стати самодостатньою. А зважаючи 
на нинішню економічну ситуацію, і  
надалі.

Андрій КУРКОВ,
письменник, член видавничої ради 

Національного газетно-журнального 
видавництва
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післямова

Національне газетно-жур-
нальне видавництво має бути 
центром уваги всіх, хто за-
цікавлений у розвитку укра-
їнського культурологічного 
сере довища. 

Приємно відзначити, що ви-
дання, які продукуються ви-
давництвом, є цікавими для 
широкого кола читачів. Від-
булися позитивні зміни кон-
тенту видань, у них з’явилися 
цікаві креативні рубрики. Га-
зета «Культура і життя» стала 
дзеркалом усіх подій, які хви-
люють суспільство.

Ми з нетерпінням чекає-
мо на кожний випуск газети 
і журналів. Бажаємо членам 
команди видавництва не зу-
пинятися на досягнутому і не 
повторювати колишніх по-
милок. 

Адже українське культуро-
логічне видання має бути реч-
ником розвитку української 
культури в європейському і 
світовому контексті.

Андрій ВЕРЕС,
народний артист України, 

художній керівник фольк-гурту 
«Козацькі забави» 

Появу Концепції розвитку Дер-
жавного підприємства «Націо-
нальне газетно-журнальне ви-
давництво» можна тільки вітати. 
Потрібними та актуальними ви-
даються створення Інформацій-
ного центру й Інтернет-порталу, 
співпраця з іншомовними куль-
турними інституціями та, зре-
штою, й усі інші наведені в Кон-
цепції позиції.

Водночас дозволю собі ви-
словити деякі застережен-
ня. Мета, основні завдання 
та напрямки розвитку видав-
ництва потребують конкре-
тизації для уникнення різно-
читань. Гадаю, їх слід було б 
доповнити такою позицією: 
«Популяризація української 
академічної, народної та ма-
сової культури».

Що ж до журналу «Музика», 
який в останні роки різко по-

ліпшив зміст і форму, то про-
понований Концепцією його 
перспективний імідж потре-
бує, на погляд музикознавця, 
коригування. Адже значен-
ня музики в житті українців є 
особливим, оскільки в їхньому 
психотипі емоційні засади пе-
реважають над раціональни-
ми, а музика, як відомо, біль-
ше, ніж будь-що інше, впливає 
саме на емоції. Зокрема, згід-
но із соціологічними опиту-
ваннями кінця 1980-х років, 
вона посідала першість у пріо-
ритетах молоді, випереджаю-
чи навіть кохання.

Але Україна досі ще не має 
«грубого» музичного журна-
лу. Натомість географічні су-
сіди України мають по 2 му-
зичні журнали – «грубий» і 
«тонкий» (наприклад, у Польщі 
– «Muzyka» й «Ruch Muzyczny», 
у Росії – «Музыкальная акаде-
мия» і «Музыкальная жизнь» 
тощо). Відтак наш «тонкий» 
журнал «Музика», щоб відпові-
дати європейським стандартам, 
у майбутньому має сполучати 
ознаки «грубого» й «тонкого», 
що мало би відображатися в 
Концепції.

Анатолій КАЛЕНИЧЕНКО,
кандидат мистецтвознавства, 

Національна академія наук України

У час Інтернету паперові ви-
дання мають бути особливо цін-
ними, а отже, – особливо якіс-
ними. І за наповненням, і за 
формою. Хороший папір і до-
вершений друк. Фахові статті і 
розвідки. Себто таке паперове 
видання має бути настільки ж 
цінним, як і хороша книга.

Оскільки ми щохвилинно 
отримуємо велику кількість 
інформації з різних джерел, то 
не завжди здатні її осмисли-
ти, «просіяти» крізь особисте 
сито моральної чи професій-
ної цензури, відібрати вартіс-
не і відкинути зайве. 

Орієнтиром, квінтесенцією 
гідних уваги думки чи пові-
домлення цілком може стати 
журнал. Але тільки той жур-
нал, за честь друкувати в яко-
му свої статті змагатимуться 
професіонали, а за задоволен-
ня погортати сторінки якого 
платитимуть читачі.

Якщо видання відвоює в Ін-
тернету аудиторію, нехай і не-
численну, але готову чекати на 
появу кожного нового номера, 
– у нього є майбутнє. Якщо ні – 
кількість паперових журналів 
зменшуватиметься пропорцій-
но до збільшення швидкості 
електронного поширення ін-
формації у світі. І це реалії.

Галина БАБІЙ,
ведуча Українського Радіо

ДП «Національне газетно-
журнальне видавництво» 

ПРОПОНУЄ: Дзеркало подій

редактор  
Руслан ОНОПРІЄНКО

Триває громадське обговорення проекту 
Концепції розвитку Національного газетно-
журнального видавництва, опублікованого в 
№ 46 газети «Культура і життя». До редакції 
надходять відгуки. Приємно, що проект Кон-
цепції викликав резонанс у журналістських 
колах, серед діячів культури і освіти. Споді-
ваємося, що наші ідеї будуть підтримані гро-
мадськістю, а той «масив журналів і газет, що 
визначає культурне обличчя України», фор-
муватиме імідж держави.


