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Євген БУКЕТ

Минулого тижня через 
унікальну археологічну 
знахідку мер Києва 
Віталій Кличко 
зупинив будівництво 
торгового центру на 
Поштовій площі.

Новина про це швид
ко облетіла всі віт
чизняні ЗМІ. Адже 
відшукали архео

логи цілий фрагмент вули
ці давньоруського Києва. На 
глибині семи з половиною 
метрів розташовані фраг
менти будівель: кілька вінців 
зрубу і частокіл, між якими 
колись пролягала вулиця. За 
даними археологів, артефак
ти належать до ХІ–ХІІІ сто
ліття – часів Київської Русі. 
Вони непогано збереглися, 
адже перебували під товстим 
шаром ґрунту.

За проектом реконструкції 
Поштової площі, на ділянці 
між Річковим вокзалом і Во
лодимирським узвозом перед
бачено будівництво торгового 
центру. Відповідно до законо
давства, перед початком будів
ництва проводяться археоло
гічні роботи. Відвідавши місце 
середньовічної знахідки, мер 
Києва Віталій Кличко дав вка
зівку зупинити всі будівельні 
роботи, які можуть пошкоди
ти виявлені артефакти.

«У найближчі дні із залу
ченням фахівців буде зна
йдено оптимальне рішення 

для збереження археологіч
ної зна хідки. Той, хто не по
важає свою історію, не має 
майбутнього. Однозначно 
ця унікальна знахідка має 
бути збережена», – заявив 
В. Кличко.

Згодом уже віцепрем’єр
міністр – міністр культури 
України В’ячеслав Кирилен
ко провів виїзну нараду з 
експертамиархеологами на 
місці знахідок епохи Київ
ської Русі, відкритих у районі 
Поштової площі.

«Дуже символічно, що саме в 
рік тисячоліття від смерті кня
зя Володимира Великого ста
лося таке важливе археологіч
не відкриття. Усі виявлені тут 
знахідки епохи Київської Русі 
будуть захищені на найвищо
му державному рівні», – за
значив В’ячеслав Кириленко.

За словами віцепрем’єра, 
нині експертиархеологи вва
жають, що всі археологічні 
знахідки, виявлені на Пошто

вій площі, потрібно залишити 
на місці та продовжувати роз
копки. За результатами архе
ологічних досліджень ця те
риторія має бути внесена до 
Реєстру нерухомих пам’яток 
та музеєфікована. «Було би 
правильно, якби звичайні 
громадяни отримали доступ 
до цієї унікальної пам’ятки», 
– додав В’ячеслав Кириленко.

2 березня під головуван
ням першого заступника мі
ністра культури Ігоря Ліхо
вого, заступника міністра 
культури Юрія Зубка та за
ступника голови КМДА Пав
ла Рябікіна відбулася нарада 
за участю археологів, рестав
раторів, архітекторів, пред
ставників громадськості, а 
також уповноважених пред
ставників інвестора та забу
довника Поштової площі. Для 
розв’язання питання щодо 
правового захисту пам’яток, 
подальшого експо нування 
знахідок було вирішено ство

рити спільну робочу групу Мі
ністерства культури та КМДА, 
яка в найкоротші терміни роз
робить план заходів для збере
ження унікальної археологіч
ної знахідки.

Цікаво, що Поділ не впер
ше привертає увагу перших 
осіб Уряду України. Під час 
будівництва метрополітену 
тут теж були виявлені дав
ньоруські артефакти. Їх огля
дав тодішній заступник го
лови Ради міністрів УРСР 
Петро Тронько. Про цей 
факт згадував у своїх спога
дах директор Інституту архе
ології Національної академії 
наук України Петро Толочко.

Детальніше про археоло
гічні дослідження Пошто
вої площі у 2014–2015 роках 
«КіЖ» попросила розповісти 
кандидата історичних наук, 
наукового співробітника Цен
тру археології Києва НАН 
України Сергія Тараненка:

– З кінця осені 2014 року 
до сьогодні на місці рекон
струкції Поштової площі на 
київському Подолі Центр ар
хеології Києва Інституту архе
ології Національної академії 
наук України (керівник М. Са
гайдак) проводить стаціонар
ні археологічні дослідження. 

Роботи здійснюються згідно 
з договором із кому нальним 
підприємством «Дирекція 
будівництва шляховотранс
порт них споруд м. Києва» (ке
рівник В. Кислицин).

Уперше в цьому районі 
археологічні дослідження 

Місце археологічних розкопок. Фотознімок Сергія ТАРАНЕНКА   

Тетяна СОСНОВСЬКА: «Музей має стати 
найкращим у світі»

Тетяну Сосновську 
призначено керівником 
Національного музею 
історії України.
Перше інтерв’ю на цій поса

ді Тетяна Сосновська дала за
ступнику головного редакто
ра газети «Культура і життя» 
Людмилі Чечель. 

Пані Тетяна є одним із най
кращих фахівців у музейній 
галузі України. З невелико
го меморіального музею
квартири Павла Тичини 
вона зробила установу, яка 
стала першим в історії Укра
їни державним музеєм, що 
вийшов у фінал європей

ського конкурсу «Найкра
щий музей Європи – 2014».

Музейний стаж Тетяни 
Сосновської становить 22 
роки. Фізикматематик з 
дипломом Київського на
ціо наль ного університету 
імені Тараса Шевченка за 
освітою, вона 22 роки про
працювала в Літературно
меморіальному музеїквар
тирі Павла Тичини в Києві, з 
них 18 років – на посаді ди
ректора, прийшовши на змі
ну Ірині Дмитрівні Блюдо, 
першому директорові уста
нови, внучатій племінниці 
Павла Тичини. 

 «СОФІЯ КИЇВСЬКА»:
РЕДАКЦІЮ – ДО СУДУ 

Головному редактору газети 
«Культура і життя» А. Сєрикову

Газета «Культура і життя» №  1–2 (4624–4625), 
1–9 січня 2015 р. розмістила статтю Ольги Пань-
ко «Стіна впала назавжди?..» Визнаючи свободу 
дискусій, висловлювання різних думок та оцінок, 
просимо опублікувати наше спростування низки 
тверджень із цього матеріалу. В інакшому випад-
ку адміністрація заповідника залишає за собою 
право звернутися до суду.

Щодо причини обвалу зазначеної огорожі се-
редини XX ст. (а не «мурованої зовнішньої стіни») 
на замовлення Національного заповідника «Софія 
Київська» ДП «Державний науково-дослідний ін-
ститут будівельних конструкцій» надав поперед-
ній висновок.

У висновку зазначається, що в минулі роки на 
місці зрушеного фрагменту стіни існувала одно-
поверхова будівля оранжереї площею забудо-
ви близько 90 кв. м, яка слугувала своєрідним 
контрфорсом. У 2010 р. будівлю було незаконно 
розібрано за вказівкою попереднього керівниц-
тва заповідника.

При огляді мурування фундаменту огорожі 
було зафіксовано те, що воно підлягало ремонту. 
При цьому частину вивітрілої цегли було заміне-
но іншою у півцеглини ложковим рядом з боку 
подвір’я житлового будинку, що зменшило тов-
щину мурування до півтори цеглини. Між рядом 
внутрішнім і підсиленням наявний пустотілий 
шов, перев’язка відсутня. 

Внутрішній ряд має нахил у бік обрушення. 
Цементно-піщані горизонтальні неперев’язані 
шви заповнені розчином, що розтирається паль-
цями, це свідчить про його слабкість. Приблизно 
в середині стіна має деформаційний шов, який 
вплинув на ї ї руйнацію при обрушенні.

На думку фахівців, цього було достатньо для 
втрати стійкості стіни і наслідків, що сталися. 
Втім, для виконання остаточних висновків необ-
хідно дослідити стан фундаменту огорожі і осно-
ви, яка його утримує.

З метою запобігання аварійної ситуації Націо-
нальним заповідником «Софія Київська» про-
ведено заходи з укріплення сусідніх ділянок 
огорожі, що залишилися, на ділянці обрушення 
встановлено тимчасовий дерев’яний паркан.

Питання щодо відновлення конструкцій час-
тини господарської цегляної огорожі буде вирі-
шуватися після завершення обстеження ї ї фун-
даменту і отримання відповідних пропозицій 
ДП НДІБК.

Ми заявляємо, що прокладення теплотраси 
справді мало місце, але вкотре зазначаємо, що 
монтаж трубопроводу теплопостачання до Бра-
ми Заборовського здійснювався відповідно до 
погодженого проекту. Розробка траншеї під те-
пломережу, глибиною до 0,6 м та шириною до 
0,6 м, виконувалася робітниками вручну під на-
глядом фахівців-археологів Національного запо-
відника «Софія Київська» та Інституту археології 
НАН України на підставі відповідних дозволів Мі-
ністерства культури України. При цьому археоло-
гами було зафіксовано, що траншея не порушила 
залишків фундаментів або фундаментних ровів 
храму XI ст.

Тетяна ЛЮТА,
заступник генерального директора  

з музейно-фондової та наукової роботи
Національного заповідника «Софія Київська» 

наголос

Унікальна знахідка

Тетяна СОСНОВСЬКА з Людмилою ЧЕЧЕЛЬ
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 проводилися в 1974 році під 
час будівництва метрополіте
ну. Було зафіксовано кордони 
кількох садиб давньоруського 
часу зі зрубними будівлями.

Дослідження наступних 
десятиліть тільки наближа
лися до кордонів безпосе
редньо самої площі. Завдяки 
мас штабному будівництву 
транспортної розв’язки те
риторія Поштової площі по
трапила під нагляд археоло
гів у період 2012–2013 років. 
Ці дослідження переваж
но мали характер археоло
гічного спостереження, що, 
звичайно, не давало змоги 
стовідсотково фіксувати ар
хеологічні об’єкти.

У той час було зафіксова
но матеріал (ХІІ–ХIX ст.), 
серед якого виділялася зна
хідка фрагменту смальти з 
безбарвного прозорого скла 
(зеленуватий відтінок) із зо
лотою фольгою, залишки 
дерев’яних конструкцій та 
низка поховань. Загалом вда
лося виділити 14 окремих по
ховань, які, скоріше за все, 
належать до церкви Різдва 

Христового. Перша згадка 
про неї сягає XVI століття. 
Вона зображена на краєви
дах Києва 1651 та 1691 років. 
Також її відтворено на схема
тичному плані полковника 
І. Ушакова (1695 рік).

Ці результати тільки за
охотили до наступних дослі
джень, оскільки давньорусь
ка історична топографія цієї 
частини Подолу маловідома. 
Значна частина дослідників 
київської старовини вважа
ла, що саме сюди вів Боричів 
узвіз, який поєднував Верхнє 
місто з Подолом. 

Також не викликає сумні
ву, що в районі Поштової пло
щі розташовувалася порто
ва частина міста вже у період 
Київської Русі. У пізньосеред
ньовічні часи на території По
штової площі була зведена 
дерев’яна Хрещатицька вежа
брама – в’їзд на Поділ з боку 
Печерська.

Повертаючись до досліджень 
цього року, можна без пере
більшення заявити, що нам 

вдалося вперше зафіксува
ти у цьому районі фрагменти 
дерев’яної пристані та бруків
ки (що, напевне, вела до Хре
щатицьких воріт) та систему 
водогону XVII–XIX століть. 
Речовий матеріал також вра
жає – це колекція монет (біль
ше 50 екземплярів) зазначено
го періоду, предмети одягової 
фурнітури (ґудзики, пряжки), 
прикрас (хрестик, намисто) та 
фрагменти виробів з кераміки, 
металу та кістки. Заглиблення 
у ґрунт останнього тижня ви
явили давньоруські шари XII–
XIII століть.

Це тільки попередні резуль
тати роботи. Але можна з упев
неністю сказати, що розкопки 
цього року зроблять великий 
внесок у вивчення середньовіч
ного Києва та України в цілому.

Віце-прем’єр-міністр – міністр культури України В’ячеслав КИРИЛЕНКО з експертами-археологами Глібом ІВАКІНИМ
та Михайлом САГАЙДАКОМ  під час виїзної наради на місці знахідок епохи Київської Русі в районі Поштової площі 

Пристань, мостова і водогін XVII–XIX ст. Фотознімок Сергія ТАРАНЕНКА   

 Під керівництвом Тетяни 
Сосновської в музеї було реа
лізовано десятки видавничих, 
освітніх, наукових, мистець
ких та інтерактивних проектів. 

За її сприяння інституція 
вперше в Києві почала працю
вати з відвідувачами з особли
вими потребами, розробила 
власну маркетингову політи
ку та пройшла всі етапи пере
творення музею на бренд.

У перші дні нового призна
чення Тетяна Сосновська по
ділилася своїми думками
планами:

– Перші дні у мене підуть на 
те, щоб детальніше ознайо
митися зі специфікою робо
ти музею в різних напрямках 
і відділах. 

Планую оголосити про необ
хідність створення наглядо

вої ради. Це головний музей 
України, але такого органу 
при ньому досі не було. На
глядову раду мають сфор
мувати історики, науковці й 
журналісти.

Паралельно варто пере
глянути склад науково
методичної ради, яка скла
дається лише з працівників 
музею. До її роботи потрібно 
залучити науковців, аби на
укова спільнота могла впли
вати на експозицію музею, на 
представлення тих чи інших 
періодів історії.

Насамперед буду просити іс
ториків переглянути експози
ції минулого й початку цього 
століття, тому що це був дуже 
насичений для України пері
од, який поки що представле
ний фрагментарно. І нехай би 

історики, які його досліджу
ють, допомогли нашим музей
ним науковцям внести правки, 
зміни в експозицію, тому що 
90 % відвідувачів оглядають 
музей самостійно, без екскур
совода. Вони читають текстів
ки, які також потребують ко
ригування.

Принагідно запрошую істо
риків допомогти нам зроби
ти цей музей найсучаснішим, 
найкращим музеєм України. 
Людина, яка прийде до му
зею, має побачити історію 
України від найсивішої дав
нини до подій, які ми пережи
ли в ХХІ столітті.

Звичайно, будемо також роз
глядати форми роботи з від
відувачами, з аудиторією. За ці 
кілька днів, відколи мене при
значили на нову посаду, по

бачила прогалини, проблеми, 
які можна легко виправити. 
Тішить те, що всі люблять свій 
музей, прагнуть, щоб до нього 
йшло більше відвідувачів. Усі 
хочуть, щоб він був найкра
щим музеєм у світі.

Національний музей історії 
України розташований в істо
ричному, енергетично силь
ному місці, має найбільшу 
фондову колекцію. 

Отож я вірю, що колектив, 
який прагне творчо працю
вати, спрямує всі свої сили на 
роботу і ми разом зробимо му
зей найкращим у світі. Історія 
України того варта. Сподіва
юся, що нас підтримає уряд і 
політики, які також творять 
історію.

Людмила ЧЕЧЕЛЬ

 «СОФІЯ КИЇВСЬКА»:
ОФІЦІЙНИЙ КОМЕНТАР
Управління охорони нерухомої культурної спадщи-

ни Міністерства культури України розглянуло лист 
Національного заповідника «Софія Київська» щодо 
статті О. Панько «Стіна впала назавжди?..», розміще-
ної в газеті «Культура і життя» № 1–2, 1–9 січня 2015 
року, і в межах компетенції інформує про наступне.

18 жовтня 2014 року на території Національно-
го заповідника «Софія Київська» сталося падіння 
огороджувальної стіни ХХ сторіччя, що примикає 
до оборонних мурів XVIII століття ансамблю Со-
фійського собору з боку вулиці Стрілецької.

З метою вивчення та аналізу ситуації, нака-
зом Міністерства культури України від 27.10.2014 
№  901 була створена робоча група, до складу 
якої увійшли представники Міністерства культу-
ри України, Міністерства регіональної політики, 
будівництва та житлово-комунального госпо-
дарства України, Інституту археології та Інститу-
ту геології Національної академії наук України, 
Науково-дослідного інституту будівельних кон-

струкцій, УкрНДІпроектреставрація, Державної 
служби з надзвичайних ситуацій та Українського 
товариства охорони пам’яток історії та культури.

На ім’я генерального директора Національного 
заповідника «Софія Київська» О. Сердюк неодно-
разово скеровувалися запити Мінкультури щодо 
термінового надання матеріалів та документів, 
на підставі яких проводилися роботи поблизу ого-
роджувальної стіни ХХ сторіччя.

Запитувані матеріали та документи були подані 
керівництвом згаданого заповідника, однак не в 
повному обсязі. Необхідно зазначити, що деякі з 
них взагалі сумнівного походження.

Національним заповідником не надано звіт про 
проведення інженерно-гідрогеологічних дослі-
джень ділянки проектування, у тому числі дослі-
дження глибини залягання фундаментів оборон-
ного (XVIII ст.) та огороджувального (ХХ ст.) мурів, 
що свідчить про його відсутність взагалі та про-
ведення таких робіт зокрема.

Вивчивши та проаналізувавши ці та інші подані 
матеріали, члени робочої групи дійшли висновку, 
що наслідком падіння огороджувальної стіни ХХ 
сторіччя було прокладання тепломережі вздовж 
та впритул до фундаментів муру в несприятливий 
для проведення земляних робіт зимовий період 
2013–2014 років. Виконання робіт на глибині за-
лягання підошви фундаменту або глибше забо-
ронено державними будівельними нормами, 
оскільки таке рішення порушує стійкість існуючих 
фундаментів, про що заявив завідувач відділу 
Науково-дослідного інституту будівельних кон-
струкцій І. Матвєєв.

Принагідно інформуємо, що для опалення примі-
щень Брами Заборовського – пам’ятки національно-
го значення – існувала електрична система опален-
ня, яка потребувала тільки проведення ремонту.

Лідія КАРПЕНКО,
начальник управління охорони нерухомої 

культурної спадщини Міністерства культури України, 
голова робочої групи

наголос
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 ПРИНАГІДНО
Українська співачка Мар’яна Садовська народи-

лася 1972 року у Львові. Її батько – відомий укра-
їнський музикант Віктор Морозов (у 1970-ті роки 
– учасник гурту «Арніка», у 1980-ті – театру «Не 
журись»).

Мар’яна пішла по стопах батька, закінчивши 
з відзнакою у 1991 році Львівське музичне учи-
лище імені С. Людкевича (за класом фортепіано) 
й акторські курси при театрі імені Леся Курбаса. 
У цьому ж театрі й розпочала свою артистичну 
кар’єру, пропрацювавши там три роки.

Згодом Мар’яна починає працювати у Польщі, 
у 2001 році за Програмою Фулбрайта мешкала в 
Нью-Йорку. Нині проживає в німецькому Кельні 
разом із чоловіком (театральний режисер та ак-
тор Андре Ерлен) і дітьми – Северином і Гафією.

Марина 
ОЗЕРАНСЬКА

Нині чимало українців 
проживають за 
межами етнічної 
Батьківщини, проте 
їхня любов до Дніпрової 
країни не згасає. 

Вона стає своєрідним 
вогником, який запа
лює віру в мир у тих, 
для кого Україна – це 

трансфер у справжню муж
ність, відвагу та міць.

Саме такою незламною 
українкою є Мар’яна Садов
ська – співачка, акторка, ком
позитор, аранжувальниця, 
музичний драматург, а ще – 
викладач, фольклорист і ху
дожниця. Хоч наразі й мешкає 
в німецькому Кельні, для нас 
вона зав жди буде львівською 
зіркою, вітчизняним прикла
дом сили духу, слова та пісні.

Експресивна акторська гра 
під час кожного виступу – це 
своєрідна театральна вистава, 
якій не властиві наслідуван
ня чи шаблонність. Це справ
жній реалізм у співвідношенні 
змісту, виконання та війни, яка 
тривожить сьогодні серця всіх 
українців.

Надто важко зустрітися з 
людиною, яка проживає поза 
межами України та має чима
ло постійних концертів. Однак 
Мар’ яна Садовська активно 
підтримує українську громаду 
на звільнених територіях Дон
басу. Наразі вона приєдналася 
до акції «Українська весна», 
організатором якої є Мис
тецьке об’єднання «Остання 
барикада». Поспілкуватися з 
Мар’яною Садовською вдалося 
після світової прем’єри її про
екту «2014» у Києві в «Україн
ському домі». 

– Ви українка за похо
дженням, але проживаєте 
за кордоном. Що відчува
єте, коли чуєте про події в 
Україні?

– Дуже важко бути зараз да
леко. Набагато легше бути 
саме тут, в Україні. Адже 
коли ти далеко, тебе почи
нає  охоплювати почуття без
силля, звичайнісінької без
порадності. Я розумію, що в 
кожного з нас є своє завдан
ня. Оскільки я живу зараз за 
кордоном, маю багато друзів у 

всьому світі, і не тільки укра
їнців, моїм завданням на сьо
годні є, напевно, розказувати 
їм те, про що вони ніколи й ні
защо не прочитають (та й про
сто не зможуть прочитати) у 
пресі, не побачать по телеба
ченню, не почують на хвилях 
радіостанцій. Тобто передава
ти правдиву інформацію з рук 
у руки. Водночас там, за меж
ами України, треба пробувати 
локалізувати нашу громаду, 
допомагати волонтерською 
роботою. У нас є зараз велика 
громада. Ми звемося «Май
дан Кельн» – організовуємо 
різноманітні акції, збирає
мо кошти, речі. І все ж таки, 
оскільки я музикант, моя 
зброя – це музика. Моя зброя 
– це голос, утвердження те
пла, любові й перемога добра 
через музику.

– Що наштовхнуло Вас 
на створення спільного 
проекту з Марком Тока
рем «2014»?

– Знаєте, я вже дуже давно хо
тіла щось зробити із чотирма 
контрабасами, чотирма жіно

чими голосами. І це все поєд
нати з автентичністю. Хотіло
ся зробити щось з весільними 
піснями. Це було на самому 
початку задуму. А коли в січні 
цього року я підійшла до ро
боти, це все почало виливати
ся в мою творчість, в мої пісні. 
До речі, першою такою піснею 
була «Зозуленька» – виря
джання сина до армії. Ще тоді 
не було війни, але я добре зна
ла, що відчуває моя мама, ко
трої син, мій брат, був на Май
дані в ті всі найстрашніші дні, 
і що відчувають всі мами, від
пускаючи своїх дітей на війну. 

Воно все почало перепліта
тися. Саме тоді я натрапила на 
вірші Сергія Жадана. І коли я 
була у Львові, директор Мис
тецького центру запитав у 
мене, чи маю я нові проекти. Я 
сказала, що є один, проте його 
ще треба зробити. Він одразу 
підтримав мою ідею. Згодом 
познайомив мене з Марком То
карем, з яким ми почали пра
цювати над проектом «2014».

– Ви згадали про Сер
гія Жадана. Пісні проек

ту створені саме на його 
тексти та на вірші Любові 
Якимчук. Чому саме ці ав
тори?

– Дуже важко відповісти. 
Я завжди кажу: «Не я оби
раю пісні, а вони мене оби
рають». Я не вигадую, які 
мені пісні заспівати. Вони 
«приходять», і я їх виконую. 
Так само з текстами. Коли 
я почала читати оті найно
віші тексти, вони мене вже 
просто не могли залишити 
спокійною. А потім почали 
з’являтися перед очима різ
ні образи: образ матері, об
раз нареченої, образ доньки, 
образ того, хто залишає свою 
домівку назавжди. 

Я надто довго шукала образ 
жінкивоїна – саме тієї жін
ки, яка вирішує взяти зброю 
до рук і захищати рідну дер
жаву від страшних понево
лювачів. І, чесно кажучи, цей 
текст прийшов дуже пізно. Це 
був текст Любові Якимчук. 
Як мені здається, він один з 
найскладніших. Він дуже чо
ловічий. Це молитва. 

Мар’яна САДОВСЬКА:
«У кожного з нас своє завдання»

Марк ТОКАР

Мар’яна САДОВСЬКА

Тріо «Курбас» під час виступу в Українському домі
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– Чи виникають труд

нощі під час роботи над 
фольклорними матеріала
ми?

– Найбільша складність і 
найбільший виклик – це, як 
казала Леся Українка, «жит
тям своїм до себе дорівня
тись». Найважче – це справді 
дорівнятись до глибини цих 
текстів, до їх висоти. Тобто до 
текстів поетичних і до текстів 
музичних. Я маю на увазі тек
стуру обрядових пісень. Об
рядові пісні – це завжди обе
реги. Вони постійно зі мною, 
в серці.

– А звідки взагалі з’я ви
лася тяга до співу в жанрі 
фолькрок? Можливо, цьо
му сприяло львівське ко
ріння? 

– Чесно кажучи, у мене від
повіді на це питання немає. Я 
ніколи навіть не задумувалася 
про те, у якому жанрі я співаю. 
Чи це просто фольк, чи це рок. 
А може, це і є «нова музика». 
Це таке собі поєднання імп
ровізації з народним співом. І 
справді Львів міг цьому сприя
ти, адже я співаю тільки україн
ською.

– Яким чином період 
життя в Польщі вплинув 
на подальшу кар’єру?

– Я називаю театр «Гардже
ніце», в якому я пропрацюва
ла десять років, свого роду моїм 
університетом. Мені як у пря
мому, так і в переносному зна
ченні відкрився світ: доступ 
до літератури, яка тоді ще не 
була перекладена українською 
(дещо досі не перекладене – 
маю на увазі фахову театральну 
літературу), подорожі, зустрічі 
з іншими культурами (експе
диції в Єгипет, Бразилію). Те
атр «Гардженіце» всі свої га
строльні виїзди пов’язував зі 
своєрідними антропологічни
ми експедиціями. Саме з ним 
я побувала на Лемківщині, зо
крема в Новиці – селі, де наро
дився Богдан Ігор Антонич.

Крім того, завдяки «Гардже
ніцам» я зіткнулася з експе
риментальним театром у світі, 
познайомилася і згодом вже 
працювала з найкращими 
його майстрами.

Такий виїзд за межі України – 
це своєрідний виліт із гнізда, як 
я його називаю. Він уможливив 
погляд «з висоти пташиного 
польоту», з віддалі. Часом саме 
тоді починаєш краще бачити 
власну культуру, розуміти, в 
чому її неповторність і в чому, 
можливо, є певні стереотипи.

І ще – саме в театрі «Гар
дженіце» я пройшла, так би 
мовити, кузню особистості. 
Режисер і директор театру – 

людина надзвичайно автори
тарна. Працюючи там, можна 
було дуже легко зломитися, 
згубити власну індивідуаль
ність. Або ж – справді встояти, 
вистояти і стати значно силь
нішим.

– Як Ви ставитеся до 
конструктивної критики?

– Для мене добра критика 
набагато важливіша, ніж схва
лення. Бо критика насправді 
дає можливості для зростання, 
саморозвитку. Я дуже ціную 
критичні зауваження. І дуже 
люблю працювати з тими парт
нерами, котрі мають власну 
думку, бачення, з котрими на 
репетиціях можна сперечати
ся, не погоджуватися, не заспо
коюватися, не задовольнятися 
початковими «знахідками», 
але продовжувати шукати далі.

– Чи маєте свої особливі 
культові міста й місця?

– Як і більшість із нас, я маю 
такі місця, але вони для мене 
такі особливі, такі рідні, ін
тимні, що я справді не хочу їх 
називати. Дозволю собі нара
зі не відкривати завісу цієї та
ємниці.

– Чи звикла сім’я до на
сиченого графіку Вашої 
роботи?

– Мій чоловік також ар
тист – актор і режисер. Ми 
намагаємося підтримувати 
один одного, ділимо побуто
ві обов’язки, за можливос
ті «криємо тили», щоб той, у 
кого зараз проект, мав макси
мум часу на працю, концен
трацію тощо. 

Допомагають родичі, рані
ше навіть моя бабця подоро

жувала зі мною і допомагала 
няньчити дітей. Зараз у най
більш насичений час я прошу 
про допомогу свою маму.

Взагалі в Німеччині є таке 
прислів’я: «Діти вибирають 
собі сім’ю, в яку вони прихо
дять. Вибирають собі бать
ків». Тобто вони наче знають 
– оці батьки будуть багато 
часу проводити в театрі, в кон
цертних залах. 

Вони будуть любити свою 
професію, вони будуть шале
ні, з ними можна буде пізно 
йти спати, засинати в гример
ках, на прем’єрних імпрезах, 
подорожувати світом, пере
живати екстремальні ситуації, 
пригоди, а часом і просто про
водити цілий вільний день у 
піжамі! Найголовніше в цьо
му – не згубити баланс.

 ТВОРЧІСТЬ
Садовська – вельми обдарована особистість. У її 

творчому доробку виступи на багатьох театральних 
і музичних фестивалях. Мар’яна створює художні по-
лотна, пише музику до вистав, збирає український 
фольклор в українській глибинці. Із зібраної музики 
створює дуже яскраві аранжування. Співає як соло, 
так і з німецьким джазовим тріо «Бордерленд».

Її вокал – це своєрідне поєднання автохтонної 
музики з переливами у голосі, зміною тембру, на-
прямів звучання. В одному з інтерв’ю виконави-
ця зізналася: в українській музиці їй подобається 
стиль гурту «Даха Браха», що, мабуть, перегуку-
ється з напрямом ї ї творчості. І навіть провела з 
дівчатами у Львові спільний концерт.

Садовська випустила три музичні збірки. Перший 
сольний альбом під назвою «Пісні, яким я навчила-
ся в Україні» вийшов у США 2002 року. До нього уві-
йшли веснянки, весільні, троїцькі пісні в супроводі 
індійської гармонії. Через три роки в Америці ви-
йшло «Прикордоння», записане разом із провідни-
ми клезмерами Нью-Йорку, в якому були купаль-
ські, емігрантські, весільні та інші композиції.

«Кеби не навіки» – третій альбом, випущений у 
2009 році, до якого відібрані найкращі пісні з по-
передніх записів.

Впадає у вічі симпатія виконавиці до лемків-
ських пісень. Зокрема, нині дуже відому пісню 
«Пливе кача по Тисині» вона виконувала ще за-
довго до подій на Євромайдані.

Сергій БАХІН

Відкрита репетиція проекту «2014»

На фотознімку Андрій КУРКОВ, Таня БЕЛЯНСЬКА, Мар’яна САДОВЬСКА і речник АТО по Луганщині Руслан ТКАЧУК

Виступ Мар’яни САДОВСЬКОЇ у рамках фестивалю «Jazz Bez» 

Процес підготовки до концерту в Києві



6 · Культура і життя · 2015  № 10–11, 6 березня

Світлана СОКОЛОВА

Розпочала діяльність нова 
мистецька платформа 
– фактично, музейно
патріотичний центр.

Про це відкриттям ін
терактивної вистав
ки «На вершині сво
боди духу» до річниці 

Революції гідності заявляють 
організатори – Конгрес укра
їнських націоналістів, Музей 
плакату при журналі «Музеї 
України» та міжнародна гро
мадська організація «Альянс 
БалтоЧорноморських націй». 
Експозиція відкрилася в при
міщенні Конгресу українських 
націоналістів у Києві на Дні
провському узвозі, 1.

В експозиції представле
ні артефакти революції: кас
ки, протигази, кийки, щити, 
пічки, автентична палатка та 
прапори, барикади, кафе, бі
бліотека. Артзони з фотогра
фіями Андрія Гудзенка, Сер
гія Мельникоффа, української 
художниці Асі Колос. Фото з 
архіву Конгресу українських 
націоналістів.

Плакати – часів Майдану і 
створені нещодавно для учас
ників воєнних дій активіста
ми Музею плакату при журна
лі «Музеї України». Інсталяції 
– від очевидців Євромайда
ну й українських митців. Та
кож в експозиції презентовані 

фільми, відеоарт, є навіть до
кази російської агресії на схо
ді України, речі добровольчих 
батальйонів та дитячі малюн
ки на тему «Мир і майбутнє 
очима дітей».

Живі й емоційні роботи А. Гу
дзенка: фотокор УНІАН по
бував по різні боки майданів
ських барикад і об’єктивно 
доніс до нас правду. Привертає 
увагу виставка, яку представив 
С. Мельникофф, американ
ський публіцист, класик фото
графічного мистецтва – єди
ний, нагороджений орденом за 
зроблену ним фотографію. Ми
тець входить до сотні найвпли
вовіших людей у мистецтві 
за версією національних арт

видань. Кожен його портрет – 
розповідь про найбільш харак
терного персонажа Майдану.

Ось усміхнена дівчина з об
личчям, розмальованим ко
льорами українського прапо
ра. Під знімком – її вражаючі 
одкровення: «Я спокійно по
чала переходити, піднявши 
руки. Вірила, що бронежилет 
і червоний хрест на футболці 
вбережуть мене. Посеред шля
ху відчула, що мене хтось тяг
не за одяг. Це був боєць, який 
більше за мене бачив, по кому 
стріляють. В руках у нього був 
дерев’яний щит. Він, ризику
ючи власним життям, рятував 
моє…» Такими промовистими 
є всі знімки.

У залі боротьби за ціліс
ність України – роботи фото
графа Олександра Климен
ка (сюжети захисту вітчизни 
українськими військовими) 
та плакатного дизайнера, 
фактично головного плака
тиста АТО, артдиректора 
журналу «Музеї Украї
ни», Музею плакату та Му
зею української пропаганди 
Юрія Неросліка. Юрій – сер
жант 92ї бригади Збройних 
сил України, постраждав під 
Іловайськом, нині воює під 
Щастям, і майже щодня тво
рить новий патріотичний 
плакат.

Виставка працюватиме до 19 
березня.

І Майдан, і АТО  УЖГОРОД
В арт-кафе «VOTO» Руслан та Емма Тремби від-

крили спільну мiнi-виставку «Резиденцiя» робіт 
акрилом на полотні.

У резиденції Тамари та Олександра Бабаків, що 
у селі Великий Перевіз на Полтавщині, Руслан 
та Емма творять щороку. Для них це особливе 
середо вище для творчості, яке надихає на нові 
творчі звершення.

 ЧИНАДІЄВО

Сподвижники із замку Сент-Міклош організовують 
черговий привід для відвідання цього неймовірно 
енергетичного місця. Із 22 лютого тут відбувається 
колективна виставка закарпатських живописців.

Нагадаємо: Чинадієвський палац, відомий як 
Сент-Міклош, найбільше прославився завдяки 
фестивалю середньовічної культури, який зазви-
чай відбувається навесні.

 КИЇВ

До 12 квітня арт-центр Я. Гретера разом з мо-
лодою талановитою художницею Валерією Тара-
сенко змінюють настрій та свідомість і впускають 
Вас на «Свою територію». Авторка проявила себе 
в багатьох мистецьких заходах, серед яких перша 
персональна виставка «Кольорові моделі світу» 
та участь у виставці «Привід до миру» (casusPacis) 
в петербурзькому музеї стріт-арту.

Нинішня експозиція показує: центральною по-
статтю в житті є сама Людина. Самобутність та 
духовність – рушійні сили справжньої індивіду-
альності. Кожний портрет – це історія людини, 
яка вражає: вчинками, почуттями, емоціями, а 
найголовніше – своїм прагненням до комунікації.

Авторка проекту «Своя територія» Валерія Тара-
сенко вважає, що є речі, які нас об’єднують і роблять 
нас неповторними, різними на колір, сміх і страх. 
На думку художниці, матеріалом для павутиння 
зв’язків, які поєднують людей, має бути лише бажан-
ня внутрішніх змін на краще. Портрети – щоб злови-
ти відтінок очей. Композиції – щоб мати змогу відчу-
ти історію радості і смутку окремого героя.

Роботи Валерії Тарасенко є відвертою розмовою 
з глядачами. Кожен зможе відчути справжність 
та неповторність побаченого, а також відкриє для 
себе нові грані мистецтва.

 Національна музична
академія України
імені П. Чайковського оголошує кон
курс на заміщення вакантних посад:

– завідувача кафедри скрипки
Вимоги до претендентів: вища освіта, 

вчене звання доцента/професора, або на
уковий ступінь кандидата/доктора наук, 
або почесне звання заслужений/народ
ний артист, заслужений діяч мистецтв 
України. Підготувати не менше п’яти 
фахівців вищої кваліфікації. Стаж у ви
щих навчальних закладах ІV рівня акре
дитації не менше ніж 10 років.

– завідувача кафедри струнносмич
кових інструментів

Вимоги до претендентів: вища освіта, 
вчене звання доцента/професора або на
уковий ступінь кандидата/доктора наук 
або почесне звання заслужений/народ
ний артист, заслужений діяч мистецтв 
України. Підготувати не менше п’яти 
фахівців вищої кваліфікації. Стаж у ви
щих навчальних закладах ІV рівня акре
дитації не менше ніж 10 років.

Термін прийняття документів протягом 
30 днів від дня опублікування цього ого

лошення. До конкурсної комісії подають
ся такі документи:

– заява на ім’я ректора про участь у кон
курсі;

– заповнена особова картка;
– 2 фотокартки розміром 4 х 6 см;
– копії документів про освіту, вчені та 

почесні звання;
– витяг з протоколу засідання кафедри;
– список наукових, творчих та нав

чальнометодичних праць;
– список підготовлених випускників;
– список підготовлених лауреатів;
– копії першої та другої сторінок пас

порта громадянина України.
Документи подаються до відділу ка

дрів та юридичного забезпечення Націо
нальної музичної академії України імені 
П. Чайковського за адресою:

м. Київ, вул. Городецького 1–3/11,
відділ кадрів та юридичного забезпе

чення. 
Тел.: 279–0792, 279–4084.
З умовами конкурсу можна ознайоми

тися у відділі кадрів та юридичного за
безпечення Національної музичної ака
демії України імені П. Чайковського.

Експонати виставки. Фотознімок Юрія ШКОДИ

«Андрій та Наталі»

арт-проект

 Київський
університет культури
оголошує конкурс на заміщення 
вакантної посади ректора університету

У конкурсі можуть брати участь грома
дяни України, які вільно володіють укра
їнською мовою, мають вчене звання, на
уковий ступінь і стаж роботи на посадах 
науковопедагогічних працівників за про
філем університету не менше десяти років.

Строк подання заяв – два тижні від дня 
опублікування оголошення.

Особи, які бажають взяти участь у кон
курсі, подають такі документи: заяву на 
участь у конкурсі, особистий листок з об
ліку кадрів із фотографією, автобіогра
фію, копії документів про вищу освіту, 
наукові ступені та вчені звання, список 
наукових праць, копію паспорта, засвідче
ну претендентом, копію трудової книжки.

Копії документів, які подаються пре
тендентом (крім копії паспорта), можуть 
бути засвідчені за місцем роботи претен
дента, засновником або нотаріально.

Документи надсилати на адресу: 01601, 
м. Київ, вул Щорса, 36.

Телефон для довідок: (098) 660–67–18.
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Коли сіра пора року 
накладається на чорну 
епоху в історії Донбасу, 
то картинка виходить 
досить страхітливою.

Голі дерева, зрубані сна
рядами і осколками, 
зруйновані будинки, 
люди, котрі не поспі

шають без гострої необхідності 
виходити з будинків і квартир. 
Підірвані мости і, як резуль
тат, торовані лісові об’їзди, на 
яких тебе кидає разом із ма
шиною в усі боки. І раптом по
серед усього цього світу, в яко
му зупинився час, білборд із 
портретом Тараса Шевченка і 

його цитатою російською мо
вою: «В ком нет любви к стра
не родной, те сердцем нищие 
калеки!» Цю думку розвивати 
зайве. Вона сама пригадуєть
ся, коли бачиш «довоєнні» і 
свіжі руїни Донбасу – як інду
стріальні, так і житлові.

Ми їхали на мікроавтобусі 
агентства «Остання барикада», 
їхали за маршрутом Слов’янськ 
– Краматорськ – Сєверодо
нецьк, проїжджали Лиси
чанськ та інші населені пунк
ти. Ми їхали, щоб зустрітися з 
тими, «в кому є любов до краї
ни рідної», до України. Зрозу
міло, що інші, у кому її немає, 
не ходять на зустрічі з письмен
никами, поетами, музиканта
ми та іншими представниками 
української культури.

Перший виступ у Слов’янсь
кому педагогічному універси
теті відрізнявся від інших уні
верситетських виступів у більш 
мирних містах тим, що в пер
ших рядах сиділи мобілізова
ні військовослужбовці, поста
вивши на підлогу свої автомати 
Калашникова дулами вгору. 
Вони прийшли просто зі служ
би і туди ж поверталися одразу 
після зустрічі. Були й студенти, 
були і просто жителі міста. Вхід 
був вільний, і величезна зала 
здавалася переповненою.

Сергія Жадана і поетесу Іри
ну Цілик слухали завмерши, 
затамувавши подих. Під кі
нець виступу Ірина читала свій 
вірш, що вже став відомою ба
гатьом піснею у виконанні сес
тер Тельнюк «Ти, головне, по
вертайся додому».

У мирному Києві чи Львові 
і соціальна, і романтична по
езія, як, утім, і взагалі сучасна 
література, – це радість для об
раних. Більшість людей живе 
щоденними життєвими турбо
тами, які іноді називають нуд
ним словом «рутина». У зоні 
АТО «рутини» немає. Про неї 
згадують із ностальгією. І тому 
поезія, увірвавшись на мить 
у цей напружений, переляка
ний світ зруйнованої світобу
дови людей, раптом набуває 
особливої цінності, стає про
повіддю миру, любові, нор
мального життя. Так само, як 
і пісня.

Пісні мені в цій поїздці до
велося чути особливі, які рані
ше я ніколи не чув. Їх збирала 
Мар’яна Садовська у найвід
даленіших селах на Поліссі. 
Мар’яна акомпанувала собі на 
фісгармонії, яку купила в ін
шій розтерзаній війною краї
ні – в Афганістані. А сама фіс
гармонія – духове маленьке 
піаніно з міхами, як у баяна, – 
зроблена в Індії. Мар’яна між 
виконанням пісень розповіда
ла історію цього музичного ін
струмента, і слухачі у військо
вій формі не могли відвести 
від нього погляду. Не тому, що 
всі вони були мобілізовани
ми музикантами, а тому, що 
музика – це мир, а музичний 
інструмент – це інструмент 
миру.

У Краматорську патріотично 
налаштована молодь органі

зувала собі «вільний простір 
“Вільна хата”». Зустріч від
булася прямо там, а поруч на 
величезній безлюдній площі 
стояв пам’ятник Леніну і біля 
нього жінка по колу возила 
коляску з дитиною. Серед мо
лоді в цих краях патріотів на
багато більше, ніж серед до
рослих і літніх. На балконах 
ніхто не вішає українських 
прапорів. Перехожі уникають 
розмов із незнайомцями, і де
які (якщо не багато хто) вва
жають, що «Росія ще повер
неться». Вадим, учень п’ятого 
класу однієї зі шкіл Сєверо
донецька, не боїться до своєї 

курточки прив’язувати синьо
жовту стрічку. «У нас учителі 
– сепаратисти, – говорить він, 
– а ось учні – патріоти».

У Сєверодонецьку на Гвар
дійському проспекті в будинку 
31 розташоване кафе «Арти
шок» – єдине місце, де збира
ються ті, хто любить Україну: і 
солдати, і добровольці, і місце
ві жителі. Щоранку його гос
подиня, яка не їхала звідси і в 
часи окупації, Тетяна Білян
ська вивішує біля входу два 
прапори – України та Сєве
родонецька. На ніч залишати 
український прапор не можна 
– зірвуть.

Тетяну вже десятки разів обі
цяли вбити, різали оббивку 
дверей її квартири, писали ги
доту на стінах парадного, але 
вона не здається. «Мені нічого 
втрачати! – каже жінка. – Я 20 

років прожила в Сочі, а потім 
повернулася на Батьківщину, 
в Сєверодонецьк, і звідси виїж
джати не збираюся!» Під час 
окупації російський військо
вий зайшов у кафе й обурився, 
чому на барній стійці у склянці 

стоїть маленький український 
прапор. «Тому, що тут Украї
на», – відповіла йому Тетяна.

Так, Донбас – це інший світ. 
Це світ, в якому час зупинився 
не зараз, не під час Майдану, а 
набагато раніше. І не було се
ред українських політиків до
нині жодного «годинникаря», 
який захотів би знову запусти
ти годинник Донбасу, щоб він 
ішов секунда в секунду з го
динниками Києва, Львова та 
Чернівців. 

Тепер цей годинник дове
деться «запускати» всім нам 
разом: і письменникам, і пое
там, і музикантам, і шахтарям, 
яким більше подобається три
мати в руці відбійний молоток, 
ніж гранатомет. Цей годинник 
все одно піде, затікає. І тіль
ки від нас усіх залежить, коли 
саме.

 НОТАТКИ У ФЕЙСБУЦІ 27.02–02.03
Дякую всім, хто приходив на зустрічі з нами в 

Слов’янську, Краматорську, Сєверодонецьку! Спа-
сибі Ігорю Казакову, Вадиму на «Ніссані», Славку 
на «Фольксвагені», Оксані Коробчук, Вікторії Ні-
кольській і багатьом-багатьом іншим, які живуть 
на нерозмінованій у всіх сенсах цього слова укра-
їнській донбаській землі, або тим, хто туди постій-
но приїжджає.

Я тепер чудово розумію волонтерів, котрі гово-
рять, що туди неможливо не повертатися! Там 
величезна кількість мін і в землі, і в головах у 
людей. Процес розмінування буде тривати довго 
і без вибухів не обійдеться, але чим більше буде 
людей, готових розміновувати цю землю (зно-
ву ж у всіх сенсах цього слова, включно з тими, 
яких ще немає у словниках), тим швидше країна 
повернеться «в себе», у свої межі, до свого нор-
мального стану.

 Запустити 
     годинник 
         Донбасу

Донбас, сіра весна – 2015

Місце зустрічі змінити не можна – «Артишок» 
у Сєверодонецьку на Гвардійському проспекті, 31. 
Місце чаю-кави-гуманітарки та українського духу.

Слов’янськ сьогодні. 
Фотознімки Андрія КУРКОВА

Сергій ЖАДАН читає вірші. Фотознімок Андрія КУРКОВА

Андрій КУРКОВ

сторінка андрія куркова
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 ЕЙНУЛЛА МАДАТЛІ,
НАДЗВИЧАЙНИЙ І ПОВНОВАЖНИЙ ПОСОЛ 
АЗЕРБАЙДЖАНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ В УКРАЇНІ

На початку 90-х рр. наша країна переживала най-
тяжчі часи власної історії. У Баку різні політичні сили 
вели боротьбу за владу, а в Карабасі наші сини, які 
були героями та патріотами, виявляли справжню 
самопожертву в нерівному бою проти вірменських 
окупантів та їхніх покровителів. Унаслідок мудрої 
політики великого вождя Гейдара Алієва та сильної 
волі населення Нахічеванської Автономної Республі-
ки забезпечувалася охорона Автономної Республіки, 
але на Нахічевань, що перебувала у блокаді ворогів, 
виявлявся тиск з боку Баку.

За таких умов, на противагу керівництву Азер-
байджану, яке намагалося приховати масштаби 
Ходжалинської трагедії, за ініціативи великого 
вождя Гейдара Алієва, Алі Меджліс Нахічеван-
ської Автономної Республіки надав Ходжалин-
ській трагедії політичної ваги. 

Як депутат Алі Меджлісу Нахічеванської Авто-
номної Республіки, я також пережив ці хвилюван-
ня. Ходжали після подій 20 січня 1990 року була 
найстрашнішою трагедією, що ми пережили. Це 
був день, коли людей заполонила ненависть до 
вірменських окупантів та до зрадливої й безха-
рактерної влади. Тоді люди втратили віру в мир та 
справедливість.

У близькій та дружній Україні цю страшну траге-
дію не було достатньо оцінено, їй не було надано 
важливості в парламентській та правовій площи-
нах. Для того, щоб запобігти повторенню злочинів 
проти людства, актів геноциду, спрямованих на 
народи, імена винуватців цих подій мають бути 
визначені, оголошені. Ті, хто спричинив убивства 
та нелюдські дії проти азербайджанського наро-
ду, проти мирного населення Ходжали, не повинні 
залишитися без покарання.

 Битва за Ходжали виростила національних ге-
роїв, які до смерті захищали Батьківщину, до 
останнього подиху билися з жорстоким ворогом, 
пожертвували своїм життям задля визволення 
мирного населення з облоги.

Бакінець із позивним «Багіра»

Анастасія ГАСАН

Минуло 23 роки від часу 
найжахливішої трагедії 
Карабаської війни. 

Найкривавішою її по
дією стало масове 
вбивство 600 мир
них мешканців азер

байджанського Ходжали. Але 
російські імперські амбіції за 
цей час аж ніяк не зменшили
ся. Сьогодні Україна відчуває 
на собі те, що Азербайджан 
пережив у 1988–1994 роках. 
Війна в Україні багато в чому 
схожа на війну азербайджан
ського народу. Росія рухається 
по спіралі.

Після Голодомору 1932–1933 
років, під час якого радянська 
влада знищила корінне укра
їнське населення Донбасу, 
вона примусово переселила 
туди велику кількість росіян. 
Так само вона активно пере
селяла до Нагірного Карабаху 
етнічних вірмен.

У 1987 році в Нагірному Ка
рабасі було проведено так зва
ний референдум, який «совє
ти» підтримували так само, як і 

у травні 2014го Росія підтрима
ла «волевиявлення» мешкан
ців сходу України. Сприяючи 
сепаратистам на практиці, але 
офіційно виступаючи за тери
торіальну цілісність, Росія спри
яла розв’язанню геноциду як в 
Азербайджані, так і в Україні. 

Міліція ж на проблемних те
риторіях від початку завору
шень виконувала роль спосте
рігача. Події в місті Сумгаїт, 
де від рук невідомих загинули 

вірмени, нагадують трагедію, 
що сталася в Одесі, коли інші 
невідомі спровокували при
хильників соборної України, 
в результаті чого загинуло 47 
переважно проросійськи нала
штованих людей.

В Україні, як і в Азербайджа
ні, сепаратисти разом із при
їжджими росіянами утворили 
бандитські формування, які 
тероризували місцеве насе
лення.

Російські військові неодно
разово потрапляли до рук сво
го супротивника, але, за версі
єю Москви, російських військ 
на території, де триває війна, 
«немає», бо воює винятково 
місцеве населення.

Велика кількість людей, ті
каючи від війни, назавжди 
покидає свої домівки.

У лютому 1992 року вірме
ни захоплюють місто Ходжа
ли, масово вбивають мирних 
жителів. Лише 14 лютого 2015 
року сепаратисти обстріляли 
Дебальцеве 170 разів.

Вірмени разом із Нагірним 
Карабахом окупували сім ра
йонів Азербайджану, які й 
досі не звільнили. В Україні 
у семи обласних центрах Мо
сква намагалася проголосити 
псевдореспубліки, обізвавши 
їх «Новоросією».

Але завдяки українським 
військовим та доброволь
цям Росія має лише кілька 
районів Луганської та Доне
цької областей замість усьо
го чорноморського узбе
режжя – сухопутного шляху 
до Криму та молдовського 
Придністров’я.

Добровольчий рух в Україні 
об’єднує людей різних 
національностей. Багато 
азербайджанців стали плічо
пліч з українськими воїнами 
на захист від сепаратизму.
На жаль, дехто вже пішов від нас, наві

ки ставши героєм цієї землі.
Нещодавно нам пощастило взяти 

інтерв’ю в одного з азербайджанців
добровольців із позивним «Багіра» з ба
тальйону «Південь». Він народився і ви
ріс у Баку, у свої 35 став професійним 
військовим, дослужився до старшого 
лейтенанта, а влітку минулого року при
їхав до України воювати проти Москви, 
маючи з нею свої рахунки. Цікавою була 
мотивація захищати український народ: 
«Уперше приїхав в Україну три роки тому 
до друзів і звідтоді регулярно її відві
дував. З першого погляду закохався в цю 
країну. А я захищаю тих, кого люблю».

На запитання, як ставляться українці 
до побратима іншої віри та національ
ності, відповів, що хоч із азербайджанців 
у його батальйоні він один, тому вибірка 
непоказова, але чимало його співвітчиз
ників воюють в «Айдарі», у «Правому 
Секторі», в «УНАУНСО», і ніхто не скар
житься. Сміючись, додає: «Хоча є трохи 
особливого ставлення: мене поважають, і 

насамперед тому, що приїхав воювати за 
Україну добровольцем. А ще побратими 
до мене більш вимогливі, адже постійно 
перебуваю під увагою».

«Багіра» досить лаконічний у питаннях 
війни, його відповіді, як автоматні черги, 
і, як не дивно, усі в ціль.

– Чи багато на сході України росі
ян? Як Ви гадаєте, чому вони при
їжджають воювати?

– Нині відсотків 20 росіян, які воюють 
проти України, – це покидьки і нелюди 
з усієї території Росії, а решта 80 % – це 
військовослужбовці армії Російської Фе
дерації. Перші їдуть на заробітки, інші – 
за наказом.

– Чи не нагадує Вам ця війна події 
в Азербайджані 1988–1992 років?

– Скрізь, де наявний вплив імперської 
політики, є схожість у методах. Азербай
джан, Молдова, Грузія, а тепер і Україна. 
Шкода матерів, які втрачають своїх си
нів через те, що московська влада ніяк не 
може напитися крові...

– Коли, на Вашу думку, настане 
мир, і що для цього треба зробити?

– Усім нам потрібно об’єднатися. Саме 
так перемогти зло буде легше.

Українці мають розраховувати тільки 
на себе, бути мужніми і переконливими 
як на внутрішніх, так і на міжнародних 
фронтах.

Слава Україні!
Мурад ДЖАФАРОВ

«Слово Азербайджану»

Імперські злочини

Азербайджанський доброволець 
з позивним «Багіра»

Трагедія в Ходжали. Архівний фотознімок

інформаційний простір

НАГІРНИЙ КАРАБАХ — ДОНБАС

30 000 примірників спеціального 
випуску газети «Слово Азербайджану», 

присвяченого трагічним подіям Ходжали, 
наприкінці лютого – на початку березня 
безкоштовно розповсюджено в Україні 

через мережу автозаправок Національної 
нафтової компанії Азербаджану «СОКАР»
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 ЛЬВІВ
9 березня нові пісні Галі та Лесі Тельнюк на 

тексти Тараса Шевченка вперше звучатимуть 
наживо у Львові у супроводі оркестру Націо-
нального академічного драматичного театру 
імені Марії Заньковецької на сцені цього ж те-
атру. «Програма “Наш Шевченко” – не данина 
моді. Ми не намагаємося вскочити у тренд. Ми 
просто визріли для того, аби спробувати заспі-
вати поезію Кобзаря», – коментують «ТЕЛЬНЮК: 
Сестри».

 ІВАНО-ФРАНКІВСЬК
8 березня в концертній залі Івано-Франківської 

обласної філармонії в рамках фестивалю «При-
карпатська весна» відбудеться концерт відомо-
го квартету народних інструментів «Лабіринт».  
Девіз програми із творів Антоніо Вівальді, Асто-
ра П’яццолли, Глена Міллера, Рішара Гальяно та 
інших популярних авторів – «Наповнимо місто 
мистецтвом».

 КИЇВ, 7 БЕРЕЗНЯ
Жовтневий палац продов жує серію концертів 

популярної класичної музики. 
У програмі «За добу до 8 Березня» виконува-

тимуться твори видатних світових композиторів 
Франца фон Зуппе, Жоржа Бізе, Йоганна Штрау-
са, Каміля Сен-Санса, Пабло Сарасате, Антоніна 
Двожака, Йоганнеса Брамса, Петра Чайковсько-
го, Фредерика Лоу, Астора П’яццолли, Арту-
ро Маркеса, Ендрю Ллойда Веббера, Леонарда 
Бернстайна, Джорджа Гершвіна та Арама Хача-
туряна. 

Різнонаціональна та різножанрова добірка на 
всі смаки, від класики до оперети та мюзиклу. 

Того ж дня на сцені концертного залу Національ-
ного технічного університету України «КПІ» у су-
проводі ансамблю «Київська камерата» співати-
ме Ніна Матвієнко. 

 КИЇВ, 13 БЕРЕЗНЯ
У «Caribbean Club» свій дебютний альбом пре-

зентуватиме Тоня Матвієнко. Робота над про-
грамою виступу та його концепцією тривала 
понад рік, а тому результатом стане доверше-
ність звучання фортепіано, перкусії, контраба-
са, бандури, вір менського народного інстру-
мента дудука та голосу співачки в абсолютно 
новому форматі. 

 КИЇВ, 14 БЕРЕЗНЯ
Великим сольним концертом у клубі «Sentrum» 

ONUKA порадує своїх прихильників, запропону-
вавши вже добре  знайомі та зовсім нові компо-
зиції. 

ONUKA – тандем фронтмена The Maneken Євге-
на Філатова та екс-вокалістки Tomato Jaws Нати 
Жижченко – відносно молодий український 
проект. 

Але вже зараз за нього не соромно, навіть нав-
паки – ним можна пишатися і сміливо показува-
ти за кордоном: якісна у всіх розуміннях музика 
та стильні відео з етнічним компонентом, що не-
величкими порціями, ненав’язливо вписується у 
сучасний контекст.

 ОДЕСА
8 березня одесити, а особливо одеситки й гос-

ті міста отримають чудовий подарунок від од-
ного з переможців популярної телевізійної про-
грами «Х-фактор-3» білоруського співака Євгена 
Літвинковича. 

Концерт відбудеться в ошатній залі Одеської об-
ласної філармонії й стане справжнім святом му-
зики, весни й кохання.

Ольга ГОЛИНСЬКА

Після розпаду Радянського 
Союзу в його колишніх 
республіках почалися 
процеси ідентифікації 
національних культур, 
які раніше значилися як 
«Музика народів СРСР».

Ці три слова узагальню
вали величезний ма
сив мистецва – яскра
вого, самобутнього і 

дуже різноманітного. Ставши 
самостійною, кожна країна об
рала власний шлях розвитку. 
Україні, як і іншим державам, 
довелося заново налагоджувати 
міжнародні контакти.

Щодо Азербайджану та Укра
їни, то спроби навести мости 
між нами здійснювалися не 
раз. Іще в 2005 році компо
зитор і диригент Володимир 
Рунчак почав співпрацюва
ти з азербайджанськими ко
лективами, а в 2007му став 
запрошеним диригентом в 
Азербайджанській філармо
нії імені Мусліма Магомає
ва. Тоді ж Ігор Щербаков, як 
очільник Київської організа
ції Національної спілки ком

позиторів України, встановив 
офіційні контакти зі Спілкою 
композиторів Азербайджа
ну та його головою, всесвіт
ньо відомою композиторкою 
Франгіз Алізаде. У 2009 році 
в Баку прозвучав Фортепіан
ний концерт Ігоря Щербакова 
у виконанні прекрасного львів
ського піаніста Йожефа Ермі
ня, а в 2011му київський ан
самбль «Рикошет» зіграв цілу 
українськоазербайджанську 
програму.

У 2012 році вперше в історії 
незалежних країн відбулися 

Дні нової української музики 
в Азербайджані, де пролунали 
твори Мирослава Скорика, Ва
лентина Сильвестрова, Євгена 
Станковича, Івана Карабиця, 
Лесі Дичко, Геннадія Ляшен
ка, Ганни Гаврилець, Ігоря 
Щербакова, Богдани Фроляк і 
Михайла Шведа (про це писав 
журнал «Музика», 2012, № 2).

Акцієювідповіддю, підтри
маною міністерствами куль
тури України і Азербайджану, 
стали Дні азербайджанської 
музики в Україні, що з вели
чезним успіхом пройшли на

весні 2013 року (читайте жур
нал «Музика», 2013, № 3). Ці 
концерти справжніх віртуозів
виконавців на народних азер
байджанських інструментах 
викликали захват у слухачів.

Ефективна можливість про
довжити україноазербай джан
сь кі музичні стосунки склалася 
із приходом до керівництва На
ціональним камерним ансамб
лем «Київські солісти» дири
гента й віолончеліста Дмитра 
Яблонського (США–Ізраїль), 
причетного до директорату му
зичного фестивалю в азербай
джанській Габалі. У минулому, 
1914 році «Київські солісти» 
брали участь у цьому фести
валі. А нещодавно, 24 лютого, 
Посольство Азербайджанської 
Республіки організувало в Ки
єві концерт за участю ансамб
лю «Київські солісти» й Дмитра 
Яблонського. Звучала музика 
азербайджанських компози
торів, а гість із Азербайджану 
Шахріяр Іманов продемонстру
вав майстерне володіння грою 
на тарі – народному азербай
джанському інструменті.

Такий розвиток міжкультур
них відносин можна тільки ві
тати!

УкраїнаАзербайджан: 
музичні мости

«Глієрівці» Великому Кобзареві
З 5 до 29 березня 
у Києві триватиме  
ХХІ фестиваль мистецтв 
«Шевченківський 
березень2015».
Цю масштабну акцію було за

початковано 1995 року найста
рішим професійним музичним 
навчальним закладом України 
– Київським інститутом музи
ки імені Рейнгольда Глієра.

Концепцію нинішнього фо
руму визначають поетичні 
рядки Ліни Костенко, що ста
ли епіграфом заходу: «Коб
зарю! Знов до тебе я прихо
джу, / Бо ти для мене Cовість 
і Закон». У програмі фестива
лю превалюють три тематич
них цикли, представлені різ
номанітними концертними 
формами. Це – традиційний 
цикл творчих звітів виконав
ських кафедр, зокрема й гала
концерт із нагоди 140річчя 
від дня заснування відділу ду
хових та ударних інструментів 

інституту і цикл, присвячений 
шевченківській темі.

Ще один, третій цикл 
пов’язаний із 140річчям від 
дня народження Рейнгольда 
Глієра, 120річчям – Бориса 
Лятошинського і 125річчям 
– Левка Ревуцького (учнів 
Глієра), 70річчям – видатно
го українського композитора 
Івана Карабиця (учня Бори
са Лятошинського). Цей збіг 

ювілейних дат надихнув «глі
єрівців» на проведення «фес
тивалю у фестивалі» – «Глієр
фесту» «Духовні джерела 
України».

Родзинкою форуму стане 
світова прем’єра Юнацької 
симфонії Сергія Прокоф’єва, 
написаної за 10 років до ство
рення широко відомої Сим
фонії № 1 «Класичної». Сим
фонію віднайшов відомий 

диригент Кирило Карабиць, 
під орудою якого вона й про
звучить.

Уперше партнером фести
валю виступить приватний 
«Музей духовних скарбів 
України».

Кульмінацією форуму стане 
творчий звіт колективів Київ
ського інституту музики імені 
Рейнгольда Глієра у Націо
нальній філармонії України.

Хор студентів Київського інституту музики імені Рейнгольда ГЛІЄРА 

Перед початком виступу ансамблю «Київські солісти» 24 лютого 2015

музика
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Ювілей із гоголівською 
містифікацією

Юлія КОВАЛЕНКО

11 березня в Харківському 
академічному 
театрі ляльок імені 
Віктора Афанасьєва 
святкуватимуть 75річчя 
від його утворення.

Офіційно. За докумен
тами. Проте можна 
сміливо стверджува
ти, що насправді теа

тру 85! Адже і за акторським, і 
за художнім складом, і за гля
дацькою аудиторією нинішній 
театр ляльок (до слова, утворе
ний у 1939 році як театр імені 
Надії Крупської) став спадко
ємцем Всеукраїнського пока
зового театру ляльок, відкри
того в Харкові 1929 року.

У 1936 році талановитого ке
рівника колективу, режисе
ра та актора Івана Шаховця – 
«Курбаса в театрі ляльок» (до 
речі, театр справді був естетич
но й методологічно спорідне
ний із «Березолем», а Курбас 
високо оцінював його поста
новки) – було усунуто владою 
від керівництва. 1937 року 
митця заарештували і розстрі
ляли. А його театр під орудою 
спочатку учнів Шаховця, а 
потім – низки перекинутих з 
центру чи з «драми» режисе

рів, ще якийсь час борсався в 
тенетах соцреалізму, та згодом 
був просто виведений з гри. 
Нечуваний випадок навіть для 
тих людожерських часів – те
атр ляльок республіканського 
значення навіть не закрили, а 
просто підмінили.

Отже, кожен ювілей театру 
– свого роду містифікація, ме
таморфоза, на кшталт гого
лівських. Цього разу до юві
лею режисерськохудожній 

тандем Оксани Дмитрієвої та 
Наталії Денисової здійснив 
постановку «Одруження» 
М. Гоголя як трагікомедії.

Скільки разів на всіх іспитах 
зі сценічного мовлення та де
сятках постановок на кону до
водилося чути монолог Агафії 
Тихонівни про «ніс Никанора 
Івановича, вуха Івана Павло
вича, розбещеність Балтазара 
Балтазаровича» – здавалося 
б, немає чим дивувати. А зди

вували! Адже саме ці омріяні 
купчихою деталі портрета іде
ального коханого сваха Фекла 
(Ольга Мохленко) із вправ
ністю досвідченоцинічного 
перукаря уявно «відтинає» у 
героїв. А тітка Арина Панте
леймонівна (Альона Озєрова) 
на таці виносить ці «артефак
ти» до глядача.

Квінтесенцією «нормаль
ності» – в сенсі теплоти та сер
дечності – у виставі є Агафія 
Тихонівна. З першого погляду 
у сповнені м’якого світла очі 
Наталії Гранковської розумі
єш, що розлад поміж мрією 
«кисейної» купецької Мадон
ни та розв’язкою, яку заготу
вав автор, буде вартувати Ага
фії віри в кохання. 

Тож емоційною кодою ви
стави став довгий, сповнений 
болю втрати не Підкольоси
на – віри! – крик нареченої, 
яку четверо женихів просто 
у весільній сукні вкладуть 
до нижньої шухляди Шафи
труни. «Чи то заміж вийшла, 
чи то ногу переломила…» – 
повторюватиме заживо по
хована Агафія, сміючись у 
труні. І таким самим трохи іс
теричним реготом перегуку
ватиметься з нею назавжди 
замурований у власній Шафі 
Підкольосин.

Сцена з вистави «Одруження» М. ГОГОЛЯ. 
Фотознімок Володимира ШАПОШНИКОВА 

«І на оновленій землі…» Кравченка
Минув рік відтоді, як 
відзначали 200річчя 
від дня народження 
видатного українського 
поета Тараса Шевченка, 
а він, здається, став 
ще актуальнішим, ще 
гостріше і болісніше 
звучать його давно 
написані, але такі 
сучасні слова.
Одна з вистав на пошануван

ня пам’яті пророка – камер
ний музичнолітературний 
проект «І на оновленій зем
лі…», створений провідним 
актором Національної опе
рети України, народним ар
тистом України Олексан
дром Кравченком (він також 
і один із виконавців) на сцені 
Мистецькоконцертного цен
тру імені І. Козловського. 

Тиха атмосферна постановка 
без декорацій та складних кос

тюмів, де увага глядача прику
та до головного – шевченково
го слова.

Олександр Кравченко чи
тає Шевченка просто і від

верто, без пафосу, зайвого 
випинання та хрестоматійної 
заяложеності – в його інтер
претації ліричний герой не 
повчає, не возноситься над 

слухачем, а намагається до
стукатися до кожного. Для 
себе він обрав громадянську 
лірику, в якій звучить і тради
ційний для Шевченка біль за 
долю народу. Водночас своїм 
партнеркам (Зої Кравченко 
та Ганні Коваль) постановник 
закономірно віддав тему жі
ночої долі.

Олександр Кравченко за
значає, що поезія Шевченка 
– це те, на що ми всі можемо 
опертися в ці важкі часи. Що 
ж, нехай будуть пророчими 
слова поета, винесені поста
новником у назву вистави: 
«…і на оновленій землі врага 
не буде, супостата, а буде син 
і буде мати, і будуть люде на 
землі».

Наступний показ виста
ви відбудеться в Мистецько
концертному центрі імені 
І. Козловського 12 березня.

 ЛУЦЬК – КИЇВ

Останні дні лютого на Волині були ознамено-
вані святкуванням 75-річчя Волинського ака-
демічного обласного українського музично-
драматичного театру імені Тараса Шевченка.

Урочистості розпочалися 27 лютого в Луць-
ку прем’єрою вистави «Століття Якова. Перше 
кохання» Володимира Лиса. Після цього театр 
влаштував невеликий гастрольний тур до Ки-
єва. На сценах Національного театру імені Іва-
на Франка та Театру юного глядача на Липках 2 
та 3 березня показали вистави «Хорунжий На-
зар Стодоля та його любовні поневіряння» за 
Тарасом Шевченком і «Гамлет» Вільяма Шек-
спіра, а на сцені Київського театру юного гля-
дача на Липках 2 березня – «Кайдаші» Наталки 
Дубіни за «Кайдашевою сім’єю» Івана Нечуя-
Левицького.

 ОГОЛОШЕННЯ
Міністерство культури України оголошує кон-

курс на заміщення посади директора Київського 
державного хореографічного училища.

У конкурсі можуть брати участь громадяни 
України, які вільно володіють українською мовою 
і мають стаж роботи на науково-педагогічних по-
садах або педагогічної роботи у вищих навчаль-
них закладах не менше десяти років.

Строк подання заяв – два місяці від дня опублі-
кування оголошення.

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

– заяву на участь у конкурсі;
– особовий листок з обліку кадрів із фотографією;
– автобіографію;
– копії документів про вищу освіту, наукові сту-

пені та вчені і почесні звання (за наявності);
– довідку про проходження попереднього (пе-

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

– копію паспорта, засвідчену претендентом;
– копію трудової книжки.
Копії документів, які подаються претендентом 

(крім копії паспорта), можуть бути засвідчені за 
місцем роботи претендента, засновником або но-
таріально.

Документи надсилати за адресою: 01601, м. Київ, 
вул. І. Франка, 19, Міністерство культури України.

Телефон для довідок: (044) 235–23–94.

Сцена з вистави «Гамлет»

Олександр КРАВЧЕНКО. Фотознімок  надано театром 

театр
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 УЖГОРОД

До 25 березня можна відвідати «Галерею Іль-
ко», в якій нині триває виставка вибухових творів 
«Абстракція VS реальність». На ній зібрано твори 
майже двадцяти митців, серед яких Владислав 
Габда, Сергій Дубовець, Іван Ілько (мол.), Антон 
Ковач та інші.

Експозиція складається з наукових фотографій 
та форматних образотворчих творів. Усі вони за-
нурюють глядача у світ «невидимого, але існую-
чого» і уявного, розмиваючи грань між абстракт-
ним та реальним світом.

«Абстрагування – це дар або можливість по-
шуку гармонії, яка дана людині на етапах, коли 
реальність втрачає ясність ознак і перестає бути 
захистом у своїй традиційній “зрозумілості”», – 
переконані куратори «Абстракції VS реальності».

Аби легше зрозуміти природу довколишнього 
світу, під час виставки відбудуться тематичні лек-
ційні вечори з історії мистецтва.

 БЕРЛІН

До 20 березня у фонді Бьолля триватиме ви-
ставка «Хиткі кордони», на якій будуть представле-
ні твори українських та українсько-німецьких ху-
дожників. Експозиція стала частиною конференції, 
присвяченої проблемі анексії Криму, миру в Україні 
та можливості існування вільної об’єднаної Європи 
в умовах російської інтервенції.

У рамках проекту презентуються твори Іри-
ни Феддер, Олега Тістола, Олексія Золотарьова, 
Олександра Глядєлова, Юрія Єфанова та інших. 
Жанри презентованих робіт: живопис, фотогра-
фія, інсталяція та скульптура.

«Виставка “Хиткі кордони” покликана пред-
ставити невеликий зріз українського сучасного 
мистецтва, яке своєю мовою розповість гляда-
чам про переживання, надії, погляди людей неза-
лежної держави, яка відстоює сьогодні своє право 
на свободу та суверенітет», – розповідає куратор 
проекту Катерина Рай.

На думку організаторів, мистецтво завжди ре-
агує на політичні та соціальні зміни в суспіль-
стві, намагаючись передати мовою алегорій та 
образів те, що звична вербальність зазвичай за-
мовчує.

Антон ФІЛАТОВ

Цього року світ мистецтва 
відзначає сторіччя 
«Чорного квадрата» 
Казимира Малевича. 

Ювілей однієї з най
більш супереч
ливих картин ХХ 
століття став по

штовхом до цілої хвилі виста
вок у всьому світі.

У Лондоні з цього приводу 
зібрано одну з наймасштаб
ніших експозицій, на якій по
мітна еволюція геометричної 
абстракції в усіх куточках сві
ту. Подібні артпроекти відбу
лися вже у Мадриді та Москві 
і плануються в інших столи
цях мистецтв.

Не відстає від цього трен
ду й вітчизняний артпроцес. 
У лютому в Києві відкрило
ся одразу дві експозиції, на 
яких зібрані роботи, що в різ
ний спосіб інтерпретують сла
ветне полотно. У «Я Галереї» 
триває виставка Антона Лого
ва та Андрія Дудченка «Геб
домерос».

Митці спробували відтвори
ти атмосферу експозиції, на 
якій було вперше презентова
но «ікону мистецтва». Власне, 

іконічне місце – лівий дальній 
кут кімнати – й було відведено 
«Чорному квадрату» під час 
його першої публічної презен
тації. Замінивши квадрати на 
кола, тандем Логова та Дуд
ченка акцентує увагу глядача 
на тому, що «Чорний квадрат» 
– це маніфест пустоти.

«“Гебдомерос” виліплює 
образ свідомості сучасної 
людини. Тієї свідомості, яка, 
попри два століття форсова
ного прогресу, продовжує хи
татися між безхмарним ди

тинством античних героїв та 
жорсткою реальністю дорос
лого світу», – розповідають 
організатори. Виставка три
ватиме до 16 березня.

А в галереї «Мистецька 
збірка» відкрита експозиція 
«Inspired by Black Square», на 
якій також розгортається ко
лективне переосмислення тво
ріння Малевича. «“Чорний 
квадрат” як знак кінця мисте
цтва. Картина, після якої вже 
нічого не може бути створено. 
Проте кінець – це початок чо

гось нового», – розповідає ку
ратор проекту Юлія Волошина.

На виставці презентовано 
твори понад тридцяти мит
ців, серед яких Тіберій Сіль
ваші, Олександр Ройтбурдт, 
Юрій Вакуленко, Олександр 
Живот ков та інші. Окрім по
лотен та скульптур, презен
товані й супрематичні сукні з 
пластику від Поліни Веллер. 

На відміну від «Гебдомеро
са», на якому відтворюються 
первинні контексти класич
ного полотна, в «Мистецькій 
збірці» акцентовано увагу на 
його містичному змісті. 

У цілому ж виставка нагадує 
хаос майстерні, в якій працю
вало два десятки художни
ків і, покинувши свої творчі 
пошуки на «півслові», вони 
тількино вийшли з примі
щення. Враження нескін
ченності – перше, що спадає 
на думку, коли блукаєш га
лереєю.

Частина робіт створювалася 
митцями спеціально для цієї 
експозиції. Проте більшість 
художників презентували свої 
твори попередніх років. Як, на
приклад, показана на виставці 
робота Олексія Золотарьова 
«Рух супрематизму». Виставка 
відкрита до 15 березня.

Червона дата 
чорного квадрата

Погляд на український пейзаж
Новий артмайданчик в 
аеропорту «Бориспіль» 
набирає обертів. 
Днями біля терміналу 
D відкрилася виставка 
молодого художника 
Костянтина Копосова. 
В експозиції представлені 

дві серії його робіт: «Солодке 
повітря» та «Українське акту
альне село».

На контрасті з модерною 
архітектурою летовища по
лотна митця відкривають 
перед глядачем колоритний 
світ української провінції. Ро
боти експонуються в рамках 
соціального проекту «Буде 
Українське…» Він спрямова
ний на підняття патріотизму 
та свідомості серед співвіт
чизників і водночас презен
тує приїжджим маловідомий 
бік нашої країни.

Мотиви полотен Копосова 
мало чим відрізняються від 
традиційного народного мис
тецтва. Та попри це, домашні 
тварини, сільські краєвиди та 

полонини на його роботах ви
конані в руслі contemporary 
art. Сміливо підібрані кольори 
та формалістичні спрощення 
його картин із гуркотом зачи

няють двері горезвісного трен
ду «український пейзаж». На 
відміну від класичного пейза
жу, яким пишається вітчиз
няна образотворча традиція, 
картини Копосова не акцен
тують увагу на живописних 
деталях. Своїми розмашисти
ми узагальненнями художник 
перетворює пейзаж майже на 
абстракцію, що надає йому но
вих значень.

Із 2008 року митець прово
дить виставки за кордоном. 
З 2012го – бере активну участь 
в акціях сучасного українсько
го мистецтва, презентуючи 
свої роботи на найбільших віт
чизняних артмайданчиках. 
Подивимося, чи зможе ця екс
позиція в аеропорту вивести 
його творчість на нові висоти.

Веніамін КІНЧУК

Фрагмент роботи Костянтина КОПОСОВА

Фрагмент експозиції

«De Phazz»

Роботи Олега ТІСТОЛА та Олександра КАДНІКОВА

сучасне мистецтво



12 · Культура і життя · 2015  № 10–11, 6 березня

Газета «Культура і життя»

№ 10–11 (4633–34), 6 березня 2015 р.

Виходить із 7 жовтня 1923 року 
Свідоцтво про реєстрацію 
КВ № 1026 від 26.10.94 р.

Засновники
Міністерство культури України, Український 
комітет профспілки працівників культури, 
редакція газети

Головний редактор
Анатолій СЄРИКОВ

Адреса редакції 
03040, м. Київ, вул. Васильківська, 1 
Тел.: +38 (044) 498–23–65 
nvu.kultura@gmail.com

Видавець
Національне газетно-журнальне видав ництво
Генеральний директор
Роман РАТУШНИЙ
Видавнича рада
Андрій КУРКОВ (голова), Євген БУКЕТ, 
Сергій ВАСИЛЬЄВ, Олег ВЕРГЕЛІС, 
Вадим ДОРОШЕНКО, Віктор фон ЕРЦЕН-ГЛЕРОН, 
Наталка ІВАНЧЕНКО, Ростислав КАРАНДЄЄВ, 
Ігор ЛІХОВИЙ, Наталія ЛИГАЧОВА,  
Наталія МУСІЄНКО, Лариса НІКІФОРЕНКО,  
Руслан ОНОПРІЄНКО, Юрій ПЕРОГАНИЧ,  
Роман РАТУШНИЙ, Віталій САТАРЕНКО, Анатолій 
СЄРИКОВ, Олег СВІРКО, Артем СТЕЛЬМАШОВ
Адреса видавництва 
03040, м. Київ, вул. Васильківська, 1 
Тел.: +38 (044) 498–23–65

Дизайн та верстка
Сергій ЗАДВОРНИЙ
Поліграфічний комбінат 
ТОВ «Типографія  “Від “А” до “Я”» 
м. Київ, вул. Колекторна, 38/40 
Тел.: (044) 563–18–04, 562–28–51
Розповсюдження і реклама
Тел.: +38 (044) 498–23–64; 
+38 (098) 335–99–94
Редакція не публікує колективні листи та 
звернення 
Публікуючи проблемні матеріали, редакція, окрім 
спеціально обумовлених випадків, подає лише 
авторський погляд.
Передрук і відтворення текстових та 
ілюстративних матеріалів «Культури і життя» – 
тільки з письмового дозволу редакції.
© «Культура і життя», 2015

ПЕРЕДПЛАТА НА ГАЗЕТУ ТРИВАЄ

Передплатна ціна на 2015 р.:
півріччя – 89,19 грн; 3 місяців – 45,42 грн

У передплатній ціні враховано вартість 
доставки до вашої поштової скриньки 
і вартість оформлення абонемента.

Передплатний індекс 60969

ВИДАНО 
за сприяння Посольства Азербайджанської 
Республіки в Україні та Видавничого дому 
«Пам’ятки України»

Наклад 5 000

Ціна
договірна

 ЗВЕРНЕННЯ ДО ЧИТАЧІВ

Реалії воєнного часу диктують нові підходи до 
раніше усталених речей. Україна всі сили спря-
мовує на оборону східних кордонів, боротьбу з 
підступним і кровожерним ворогом, тож суттєво 
обмежується державна підтримка друку культу-
рологічних газет і журналів.

Режим суворої економії, зумовлений рамка-
ми Бюджету – 2015, посилив стрімке зростання 
валютного курсу, що боляче вдарило як по цінах 
на імпортний друкарський папір, так і на зару-
біжні витратні матеріали для поліграфії. Ма-
лотиражна періодика Національного газетно-
журнального видавництва стала надзбитковою, 
а ї ї паперове існування опинилося на межі ціл-
ковитого зникнення.

Ми змушені урізати формат та обсяг газети 
«Культура і життя». Відтепер тижневик не прода-
ватимуть у кіосках «Союздруку», а його паперо-
вий наклад обмежиться винятково розсиланням 
передплатникам.

Існує вислів: «Коли говорять гармати – музи 
мовчать». Але це не про Україну. Митці активно 
продовжують творити, працювати в ім’я миру та 
перемоги. З’являються нові фільми, книги, виста-
ви, пісні. І про це все, про поступ України в царині 
культури Ви й надалі дізнаватиметеся зі сторінок 
«Культури і життя». 

Журналісти Видавництва, розуміючи складну 
ситуацію в державі, будуть ще з більшою відда-
чею і творчим натхненням працювати над акту-
альними публікаціями, над розширенням україн-
ського інформаційного простору. 

В Інтернеті не лише поширюватиметься у віль-
ному доступі повна PDF-версія видання, але й 
сама редакція перейде на режим щоденної га-
зети, супроводжуючи анонсований у попередніх 
числах наш новітній Інтернет-ресурс – Всеукраїн-
ський медіа-портал cultUA.media. Саме зараз за-
вершуються його тестові випробування.

Особливе звернення до передплатників. Сер-
дечно дякуємо всім, хто продовжує передпла-
чувати газету, за Вашу довіру й вірну дружбу в 
цей тривожний час. 

Кожен наш передплатник – це важливий баг-
нет в інформаційній боротьбі, українському на-
ступі на фронтах гібридної війни. Попри еко-
номічні труднощі, передплата на «Культуру і 
життя» не зупиняється, а ї ї вартість не підвищу-
ється. Підставте своє плече ті, хто також має для 
цього розуміння і сили!

Переможемо – разом!

Роман РАТУШНИЙ,
генеральний директор

Національного газетно-журнального видавництва

післямова
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