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 СТИПЕНДІЇ ТА ГРАНТИ
ВІД МІНКУЛЬТУРИ
У Міністерстві культури України відбулась презен-

тація наявних стипендіальних та грантових можли-
востей. У зустрічі з громадськістю та журналістами 
взяли участь перша заступниця міністра культури 
України Олеся Островська-Люта, директор Депар-
таменту мистецтв та навчальних закладів Павло 
Білаш та його заступник Михайло Швед. Вони та 
інші представники міністерства детально розпові-
ли про наявні гранти та стипендії Президента Укра-
їни та Кабінету Міністрів України, що призначають-
ся Мінкультури.

«Необхідність зустрічі продиктована малою по-
інформованістю культурного середовища про ті 
можливості, котрі надає держава вже сьогодні», − 
пояснила Олеся Островська-Люта.

Під час презентації діячі культури та журналісти 
мали нагоду з’ясувати всі питання стосовно систе-
ми підтримки діячів культури. Окремо наголошу-
валось на необхідності реформування цієї системи. 
Було окреслено найближчі зміни з цього питання, 
що стосуються прозорості та відкритості при ство-
ренні та в роботі експертних комісій, уніфікації роз-
міру стипендій, котрі повинні дорівнювати прожит-
ковому мінімуму, та ефективного інформування 
творчої спільноти.

 ПРОСИМО ЗВІЛЬНИТИ
ПАВЛА ЮРОВА ТА ДЕНИСА ГРИЩУКА
Міністерство культури України висловлює глибо-

ке схвилювання з приводу утримання у заручниках 
режисера Павла Юрова та художника Дениса Гри-
щука. Вже більше місяця вони перебувають у поло-
ні проросійських терористів на території незакон-
ного злочинного угруповання «Донецька народна 
республіка». 

Протягом усього часу з чоловіками відсутній 
зв’язок, відтак немає достовірних відомостей ні 
про умови їх утримання, ні про стан здоров’я. 

У зв’язку з цим просимо МВС та СБУ якомога 
швидше вжити усіх можливих заходів зі звільнен-
ня заручників. Наголошуємо – держава має забез-
печувати свободу слова в Україні, тож є неприпу-
стимим, утримання під вартою осіб, які намагались 
об’єктивно оцінити ситуацію на сході України і до-
нести цю інформацію до громадськості. 

Звільнення Павла Юрова та Дениса Грищука має 
бути першочерговим завданням силових струк-
тур. Жоден цивільний громадянин не повинен бути 
жертвою збройного конфлікту, а держава має га-
рантувати їм відповідний захист. 

Прес-служба Мінкультури

 «НАШІ ДІТИ БУЛИ 
НАЙГАРНІШИМИ!»
Сім фотографій і 

запис від 23 травня 
2014  р. на сторінці 
Facebook мешканки 
окупованого Сева-
стополя Олени Латаш 
отримали величез-
ний відгук у кори-
стувачів соцмережі 
– близько 2000 «лай-
ків», 2673 поширень 
і 339 коментарів за 
добу.

«Перемелеться до-
ля у жорнах життя, 
найкращі роки із за-
пахом щастя залишаться згадкою десь у думках. 
Місто Севастополь. Останній дзвоник у гімназії №  5 
ім.  Лесі Українки. Наші діти були найгарнішими!» – 
написала пані Олена.

Ця оптимістична новина була поширена і в засо-
бах масової інформації.

За словами класного керівника Людмили Тол-
качової, батьки проявили ініціативу, щоб їхні діти 
вийшли на урочистості у вишиванках, адже це 
останній випуск українського класу у навчальному 
закладі. Враховуючи теперішню ситуацію, погоди-
ли це питання із управлінням освіти.

І ось 14 із 18 учнів вдягли національні сорочки, і ми 
бачимо їх на фото – радісними і веселими випускни-
ками останнього українського класу гімназії. Разом 
із так само урочисто вбраними батьками, класною 
керівницею та вчителькою історії Людмилою Коло-
мієць вони стали загальним центром уваги. Ця мо-
лодь і є оптимістичним майбутнім України.

Микола ВЛАДЗІМІРСЬКИЙ
газета «Кримська світлиця»

СПІЛЬНА МОЛИТВА ЗА УКРАЇНУ
У Національному заповіднику «Со-

фія Київська» відбулась об’єднавча між-
конфесійна Молитва за Україну. У заході 
взяли участь представники більшості ре-
лігійних конфесій, представлених в кра-
їні. Зокрема – Української православної 
церкви Київського патріархату, Україн-
ської греко-католицької церкви, Римо-
католицької церкви, Української автоке-
фальної православної церкви, Вірменської 
апостольської церкви, а також Духовного 
управління мусульман України.

Богослужіння пройшло у Софійському 
соборі, пам’ятці української архітектури та 
монументального живопису XI століття, 
однієї з небагатьох уцілілих споруд часів 
Київської Русі та одній із найголовніших 
християнських святинь Східної Європи. 
Служби у цьому храмі зазвичай не прово-
дять, задля його збереження, втім, зважа-
ючи на важливість та знаковість події, – 
було зроблено виняток.

«На сьогодні це єдиний збережений 
найдавніший храм усіх східних слов’ян. 
Цікаво, що в часи його будівництва – 
роз’єднання, розбрату у самому хри-
стиянстві не було. І те, що сьогодні ми 
об’єдналися тут, таким дивним чином 
саме напередодні виборів – це теж сим-
волічна подія. Момент тиші і молитви, 
повернення людей до умиротворення, 
духов ності − дає нам можливість замис-
литися і, кожен у своїй вірі, подумати про 
важливість для себе і для країни виваже-
ного та свідомого вибору», − сказав мі-
ністр культури Євген Нищук.

У заході взяли участь члени уряду, Адмі-
ністрації Президента України та Київської 
міської державної адміністрації.

У ФРАНЦІЇ ВШАНУВАЛИ ПАМ’ЯТЬ 
АННИ ЯРОСЛАВНИ 
Цьогорічні святкування на честь Анни 

Київської розпочалися конференцією про 
Анну Ярославну в 17-му районі Парижа 
та концертом українського хору з Канади 
(Торонто) «Веснівка» в кафедрі Святого 
Володимира Великого.

У Санлісі Анну Київську – просвітитель-
ку, фундаторку абатства Святого Вінсента 
вшанувала численна українська грома-
да. Це місто, що було резиденцією коро-
лівського подружжя. Сьогодні тут стоїть 
каплиця ХІ століття, збудована Анною 
Ярославною на честь народження первіст-

ка Філіпа (Пилипа) і скульптура королеви 
перед входом, на якій прочитується напис: 
«Анна Київська, французька королева, за-
сновниця собору в 1060 році».

У придбаній українцями церкві Святих 
Бориса і Гліба відбулася Літургія. У цен-
трі Санліса, біля пам’ятника княжні Анні, 
відбулося урочисте зібрання з привітан-
нями для української громади і гостей, а 
також традиційне покладання квітів до 
пам’ятника Анні Київській та до мемо-
ріальної стели жертвам Голодомору, що 
знаходиться поряд.

У святкових заходах взяли участь сот-
ні людей, серед яких були представники 
від українського посольства у Франції і 
від мерії міста Санліс, керівники франко-
українських асоціацій та інших установ. У 
капличці Святого Вінсента відбулося свят-
кове Богослужіння.

ПЕРШІ МУРОВАНІ ХРАМИ КИЄВА
У приміщенні Трапезної церкви (XVIII 

ст.) на території Національного заповід-
ника «Софія Київська» відкрито вистав-
ку «Храм. Град. Держава. Перші муровані 
християнські храми Києва».

Експозиція репрезентує культуру тієї іс-
торичної доби, яка збіглася з початком 
християнської ери на теренах Русі-України. 
Цьому передував період економічного і по-
літичного розвитку східнослов’янського 
суспільства, що призвів у ІХ ст. до створен-
ня могутньої держави – Київської Русі.

Протягом Х–ХІІ ст. у давньому Києві фор-
мувався і зміцнювався інститут столиці, 
який супроводжувався інтенсивним будів-
ництвом: формувалася планувальна струк-
тура міста, зводилися муровані храми і кня-
зівські палаци. Утвердження особливого 
статусу Києва як найсвятішого міста серед-
ньовічної Русі-України пов’язане з візан-
тійською соціальною моделлю, де були по-
єднані церковний і державний церемоніал.

Давньоруський християнський храм був 
центром духовного життя, осередком роз-
витку освіти і мистецтв. Перші мурова-
ні християнські храми Києва будували і 
оздоблювали мозаїками та фресками за 
зразком візантійських.

В експозиції представлено архітектурні 
деталі та будівельні матеріали з археоло-
гічних розкопок найдавніших християн-
ських храмів і мурованих палаців Києва, 
церковне начиння, а також предмети по-
буту киян Х–ХІІ ст., що втілили майстер-
ність давніх зодчих і ремісників.

Історико-культурний контекст експо-
зиції розкривається за допомогою ціліс-
ного комплексу матеріалів, що походять 
із зібрань Національного заповідника 
«Софія Київська», Національного музею 
історії України, Національного заповід-
ника «Херсонес Таврійський», Інституту 
археології НАН України, Музею історії 
міста Києва.

На виставці представлені унікальні речі, 
зокрема, такі як хрест ХІ ст. з розкопок 
Херсонеса, фрагмент мозаїчної підлоги 
кінця Х ст. з Десятинної церкви, монета з 
князівським знаком – тризубом кінця ХІ 
ст. та багато інших. Варто наголосити, що 
частина матеріалів виставки експонується 
вперше.

ПАМ’ЯТНИК НЕБЕСНІЙ СОТНІ 
В ТЕРЕБОВЛІ
У Теребовлі Тернопільської області від-

крили пам’ятник Небесній сотні. На мону-
менті зображені три покоління чоловіків 
та викарбуваний надпис «Герої не вми-
рають». Автор пам’ятника – представник 
Національної спілки художників Микола 
Шевчук. Ідеї щодо розробки скульптури 
вносила також громада.

«Зараз наша країна стає іншою, адже ми 
скинули ідола радянського режиму. У нас 
нові пам’ятники та символи, присвячені 
героям Небесної сотні», – зазначив голова 
Тернопільської ОДА Олег Сиротюк.

ЛАУРЕАТИ ПРЕМІЇ 
ВИДАВНИЦТВА «СМОЛОСКИП»
У київській книгарні «Є» відбулося на-

городження учасників всеукраїнсько-
го літературного конкурсу видавництва 
«Смолоскип» за 2014 рік – однієї з най-

важливіших літературних премій країни 
для молодих письменників. Серед лауре-
атів поетеса з Ужгорода Ольга Мацо, яка 
отримала заохочувальну премію за руко-
пис збірки поезій.

За 21 рік існування літературного кон-
курсу його лауреатами із Закарпаття 
стали Оксана Луцишина та Лесь Белей. 
Літературний конкурс видавництва «Смо-
лоскип» був заснований 1993 року для 
молодих письменників віком від 18 до 28 
років. Ця премія вже відкрила багатьох 
яскравих авторів, без яких годі уявити 
сьогоднішню українську літературу. Це – 
Тарас Прохасько, Сергій Жадан, Галина 
Крук, Роман Скиба й Олена Степаненко, а 
також молодші – Софія Андрухович, Дми-
тро Лазуткін, Ірина Шувалова, Юлія Ста-
хівська, Павло Коробчук, Богдан-Олег Го-
робчук, Олег Коцарев та багато інших.

ВЕЧІР КАМЕРНОЇ МУЗИКИ
Камерна музика – це завжди особиста 

розповідь, інтерпретація висловленого 
композитором, особливо у випадку піз-
ньоромантичної музики.

У концерті, що відбувся у Львівській фі-
лармонії в рамках XXXІIІ Міжнародного 
фестивалю музичного мистецтва «Вірту-
ози», за участю скрипаля Ореста Шурго-
та (Україна-Хорватія) і піаніста Йожефа 
Ерміня (Україна), звучали шедеври ка-
мерної музики романтиків, а також твір 
сучасного хорватського композитора 
Франо Парача.

Філософський, виважений, рішучий і 
благородний – так можна охарактеризу-
вати Йоганнеса Брамса за його музикою... 
Соната для скрипки і фортепіано № 1, яка 
прозвучала в концерті, належить до зо-
лотого фонду світової класики. «Дощова 
соната», а саме такий підзаголовок дали 
цьому твору через інтонаційну спорід-
неність із романсом «Regenlied» цього ж 
композитора, є наче оповіддю античного 
героя про давню славу... Сповнена епіч-
ної поважності з ненав’язливим контр-
апунктом ностальгії, ця соната дає мож-
ливість виконавцям втілити найтонші 
градації музичних образів. Натомість в 
іншому творі Брамса, який прозвучав у 
концерті, а саме Скерцо, написаному 25-
ма роками раніше, драматичність і замрі-
яний ліризм переважають над філософ-
ською задумою.

Поруч із творами німецького класика 
слухачі змогли насолодитися музикою 
французького композитора Сезара Фран-
ка. Один із найвідоміших його творів, 
скрипкова соната, написана у поважному 
віці 63 років, прозвучав на концерті. Цей 
твір був подарунком від Франка на 31 рік 
молодшому від нього композитору Еже-
ну Ізаї з нагоди його весілля, й там і була 
вперше виконана (солістом був сам Ізаї).

Доповнила програму романтичної му-
зики скрипкова соната сучасного хорват-
ського композитора Франо Парача.

БІБЛІОТЕКА МУЗЕЮ ІВАНА 
ГОНЧАРА ШУКАЄ СПОНСОРІВ
Працівники бібліотеки НЦНК «Музей 

Івана Гончара» підготували до друку уні-
кальне видання бібліографічного покаж-
чика «Життя у пісні: Ніна Матвієнко», з 
нагоди 65-річного ювілею видатної спі-
вачки. Покажчик налічує 357 бібліогра-
фічних описів і охоплює публікації з 1968 
року. Зібрати матеріал було досить про-
блематично, бо в наукових бібліотеках ві-
домості про артистів не зберігаються, а 
публічні бібліотеки не мають архівів і збе-
рігають матеріали за останні три роки.

Покажчик підготовлено до друку ще два 
роки тому, але через брак коштів не був 
надрукований.

Також підготовлено покажчик «Музей 
та його фундатор» до 20-річчя відкриття 
музею. До нього включено 2500 бібліогра-
фічних описів з 1945 до 2013 року. Стат-
ті висвітлюють життєвий і творчий шлях 
Івана Гончара та діяльність заснованого 
ним музею за цей період.

Колектив бібліотеки буде вдячний бла-
годійникам, небайдужим до української 
культури, за допомогу у виданні бібліогра-
фічних покажчиків.
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* * *
31 травня можна буде здійснити легендарну по-

дорож «із Варяг у Греки», точніше – ї ї частину. Па-
роплав вирушає у «Середньовіччя» від Київського 
річкового порту за маршрутом: Київ – м. Українка 
– «Парк Київська Русь», де зберігається точна ре-
конструкція давньослов’янської лодії ІХ-ХІ століть  
«Князь Володимир», що стала експонатом тутеш-
нього музею кораблебудування в давньому Києві. 
Потім – у зворотному напрямку.

* * *
31 травня – 1 червня у Києві пройде щорічний 

Міжнародний фестиваль «Парад Культур-2014», у 
якому візьмуть участь творчі колективи регіонів 
України та 42 країн світу, зокрема Молдови, Німеч-
чини, Ізраїлю, США, Австралії, Африканського Со-
юзу, Океанії тощо. У рамках фестивалю пройдуть 
ярмарки, майстер-класи національних художніх 
шкіл, виставки технологій та інновацій різних кра-
їн, економічні та туристичні форуми, спортивні зна-
чення, презентації кухонь народів світу, демон-
страції національних костюмів, концерти творчих 
колективів. Заходи відбудуться на трьох основних 
майданчиках столиці: Оболонській набережній, 
«Парк Київська Русь» і готелю «Русь».

* * *
1 червня – в Міжнародний день захисту дітей 

Національний музей народної архітектури та по-
буту України проводитиме «День дитячої твор-
чості», в якому візьмуть участь дитячі фольклорні 
колективи, гуртки та студії народного мистецтва 
– вишивки, писанкарства, гончарства (ліплення), 
витинанки, декоративного розпису, різьблення по 
дереву, художньої обробки шкіри, лозоплетіння, 
соломкоплетіння, виготовлення українських на-
родних інструментів тощо.

* * *
6–8 червня в колишній резиденції Віктора Яну-

ковича, Межигір’ї, відбудеться фестиваль розслі-
дувальної журналістики, на якому очікується кіль-
ка сотень учасників. Під час події вручать перші 
нагороди найкращим журналістам-дослідникам, а 
протягом трьох днів відбудуться понад 30 семіна-
рів, лекцій, майстер-класів та презентацій.

7–8 червня в козацькому селищі «Мамаєва Сло-
бода» величне українське православне свято «Святої 
трійці», де під Благовіст церковних дзвонів козацької 
ставропігійної церкви Покрова Пресвятої Богородиці 
ви наочно переконаєтесь, що «Нашому роду – нема 
переводу». Адже доки зберігаємо наші спадкові тра-
диції, доти й залишаємось українцями.

* * *
8 червня в Музеї народної архітектури та по-

буту Середньої Наддніпрянщини Національного 
історико-етнографічного заповідника «Переяслав» 
– традиційні народні гуляння свята Зеленої неділі 
«На горі трава зелена».

* * *
До 30 червня у Музеї історії Києва проходить 

виставка «Вцілілі та повернені», де представлено 
полотна вітчизняних класиків живопису, що були 
кілька років тому надані у «тимчасове користуван-
ня» до Київської міської державної адміністрації 
(1990–2011 рр.) та у представницькі приміщення 
Адміністрації Президента України (2011–2014 рр.). 
В експозиції представлено також частину худож-
ньої колекції музею, що під час буремних подій 18–
21 лютого цього року була врятована із фондосхо-
вищ, які знаходяться в Українському домі.

25-Й КАДР В СЮЖЕТАХ 
ПРО УКРАЇНУ
Фахівці Служби безпеки Укра-

їни (СБУ) виявили використан-
ня російськими телеканалами 
забороненої міжнародним за-
конодавством маніпулятивної 
технології, так званого «25-го 
кадру», в новинних сюжетах 
про Україну. Про це на брифін-
гу повідомила прес-секретар 
СБУ Марина Остапенко.

«Наші фахівці проводили до-
слідження – два місяці вивча-
ли ефіри телеканалів Росії, зо-
крема, телеканалу “Росія-24”. 
І є неспростовні докази того, 
що російські ЗМІ вдаються до 
небезпечного психологічного 
впливу, який формує негатив-
ні думки. Ці методи забороне-
ні і російським, і міжнародним 
законодавством – використан-
ня так званого “25-го кадру”», 
– сказала Остапенко.

На брифінгу були продемон-
стровані кілька розкадрувань 
новин щодо подій в Україні, на 
яких під час стоп-кадру видно 
написи «вбивають бандити», 
«Правий сектор вбиває», «Пра-
вий сектор – карателі», «Націо-
нальна гвардія – вбивці».

Крім того, СБУ встанови-
ла, що російські телеканали 
використовують інші мето-
ди впливу на глядачів, зокре-
ма поширюють напівправду, 
посилаються на якісь інфор-
мовані джерела, показують 
деталізовані сцени вбивств і 
насильства і намагаються емо-
ційно впливати на глядача.

Нагадаємо, 25 березня Ки-
ївський адміністративний суд 
прийняв рішення призупини-
ти трансляцію російських теле-

каналів НТВ, «Перший канал», 
«РТР-Планета» і «Росія-24» в 
Україні на час розгляду позову 
Національної ради з питань те-
лебачення і радіомовлення про 
їх заборону. Таке рішення суд 
обґрунтував веденням зазна-
ченими каналами антиукраїн-
ської пропаганди.

ТВОРЧИЙ ВЕЧІР
У Львові в сквері за косте-

лом святого Антонія відбув-
ся творчий вечір «Текст – по-
езія – зображення – простір. 
LEMBERG/LWOW/ЛЬВІВ: 
мистецьке середовище – тя-
глість і розриви». У рам-
ках зустрічі − читання поезії 
львівського літературного се-
редовища першої половини 
ХХ століття в публічному про-
сторі міста. Посеред скверу 
була створена тогочасна ат-
мосфера кімнати з елементами 
інтер’єру. Звучали твори Дебо-
ри Фогель, Збігнєва Херберта, 
Адама Загаєвського, Богдана-
Ігоря Антонича.

ФЕСТИВАЛЬ БРУНО 
ШУЛЬЦА
У Дрогобичі пройшов VI Між-

народний фестиваль Бруно 
Шульца. Відбулася наукова кон-
ференція «Бруно Шульц: тексти 
і контексти», на якій презенту-
валася книга «Бруно Шульц як 
філософ і теоретик літератури. 
Матеріали П’ятого міжнародно-
го фестивалю Бруно Шульца». 
У заході брали участь письмен-
ники Юрій Андрухович, Сер-
гій Жадан, Тарас Прохасько, а 
також видатні шульцологи та 
польські письменники: профе-
сор Єжи Яжембський, професор 

Станіслав Росєк, Ян Ґондович, 
літературознавець із паризь-
кої Сорбонни Марек Томашев-
ський, Катажина Кучиньська-
Кошани, Жанета Налевайк, 
Ольга Токарчук і Даніель Одія. 
У межах програми також відбу-
лися театральні проекти, кон-
церти, молодіжні мистецькі ак-
ції та кінопокази.

«МІЙ КРИМ – НАШ 
КРИМ»
У київській Боттега Галереї 

11 червня відкриється персо-
нальний проект Володимира 
Буднікова «Мій Крим – наш 
Крим». «Малюнки були зро-
блені в Ялті взимку і ранньою 
весною 2013-го, рівно за рік до 
анексії. З теперішньої дистан-
ції я з болем спостерігаю, як ці 
малюнки наповнилися новим 
змістом», – розповідає автор 
проекту сам митець.

ФЕСТИВАЛЬ КІНО ТА 
УРБАНІСТИКИ «86»
У Києві з 5 до 8 червня пока-

жуть вибрані стрічки Першого 
міжнародного фестивалю кіно 
та урбаністики «86», що прохо-
див у квітні в Славутичі. Будуть 
представлені спеціальна про-
грама короткометражних філь-
мів «Гра в міста», транссибір-
ське полотно Віталія Манського 

«Труба», захоплива афроаме-
риканська стрічка «Балтимор-
ські вершники», історії та звуки 
метрополітенів різних міст «Ту-
нель свідомості», мексиканська 
«Людина з кінокамерою», «Ву-
лиця Лопес» і хіт фестивалю, 
індійський майже-мюзикл із 
міста Канпур «Знеструмлені». 
Фестиваль відкриється 5 червня 
презентацією та безкоштовним 
показом в арт-центрі Closer. На-
ступні події відбудуться в залі 
«Кіноман» кінотеатру «Жов-
тень».

ВІДЕОКЛІП PINK FLOYD 
ЗНІМАЛИ У ПРИП’ЯТІ
Зйомки відеокліпу британ-

ської рок-групи Pink Floyd на 
інструментальну композицію 
«Marooned» частково прохо-
дили в Прип’яті. Відеокліп опу-
блікований на інтернет-сайті, 
присвяченому перевиданню 
останньої платівки Pink Floyd 
«The Division Bell», яку музи-
канти записали в 1994 році. У 
першій частині глядач бачить 
кадри Землі, зняті з Міжнарод-
ної космічної станції. У другій 
– «похмурі пейзажі» покинуто-
го українського міста Прип’ять. 
Зйомки проходили в Україні на 
початку квітня і тривали близь-
ко тижня. Режисером відео ви-
ступив британець Обрі Пауелл.

23 травня 2014 року на  89-му 
році життя перестало битися сер-
це народної артистки України, 
лауреата Національної премії 
України імені Тараса Шевченка  

Олександри Захарів-
ни СМОЛЯРОВОЇ.

Актриса трагедійного темпера-
менту і широкого масштабу по-
чуттів. Понад півстоліття Олек-
сандра Смолярова самовіддано 
служила Національному акаде-
мічному театру російської драми імені Лесі Українки.

До кращих ролей належать: Маша («Живий труп» Л. Тол-
стого), Шура Азарова («Давним-давно» О. Гладкова), Єли-
завета Валуа («Дон Карлос» Ф. Шиллера), Клавдія («Діти 
Ванюшина» С. Найдьонова), Естер («Долетимо до Мілана» 
О. Заградника), Бабулинька («Гравець» Ф. Достоєвсько-
го), Стара Джуліана («Історія однієї пристрасті» Г. Джейм-
са), мама Іда («Кішка на розпеченому даху» Тенессі Уїльям-
са), Софія Іванівна («Поки вона вмирала», «Різдвяні мрії» 
Н. Птушкіної).

Серед ролей у кіно: Ганка («Мораль пані Дульської», 1957), 
мати («Ой не ходи, Грицю...», 1979), Білетерша («День наро-
дження Буржуя», 2000).

Свою артистичну діяльність Олександра Смолярова поєд-
нувала з педагогічною роботою в Київському національному 
університеті театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-
Карого.

Ім’я Олександри Смолярової назавжди залишиться в історії 
національного мистецтва, як приклад безмежної відданості, 
високого служіння народу України.

Висловлюємо співчуття рідним, близьким, друзям, усьому 
колективу театру.

Світла та вічна їй пам’ять.

Біографічна довідка
Народилася 19 червня 1925 року у Маріуполі Донецької обл.
1948 р. − закінчила акторський факультет Київсько-

го державного інституту театрального мистецтва імені 
І. К. Карпенка-Карого.

1948 р. − актриса Київського театру юного глядача.
1949–1950 рр. – актриса Вінницького музично-драма-

тичного театру.
1950–1952 рр. – актриса Київського театру транспорту.
Із 1952-го актриса Київського (нині Національного) акаде-

мічного театру російської драми імені Лесі Українки.
Член-кореспондент Національної академії мистецтв України.
Член Національної спілки театральних діячів України.
Нагороджена: орденами «За заслуги» ІІІ ступеня (2006), 

Дружби (Російська Федерація, 2006), «Знак Пошани» (1986), 
Почесною Грамотою Президії Верховної Ради України (1976), 
Золотою медаллю НАМУ.

Міністерство культури України
Національний академічний театр 

російської драми імені Лесі Українки

ТВЗК «Київський академічний театр ляльок»
оголошує конкурс на заміщення вакантних посад

Артист-ляльковод першої категорії – 6 вакансій.
Вимоги до учасників конкурсу – освіта за фахом та вільне во-

лодіння українською мовою.
Претенденти на посади показують етюди з лялькою, моно-

лог, вірш, байку, вокальні та хореографічні здібності.
Конкурс на заміщення вакантних посад відбудеться 3 червня 

2014 р. об 11.00 в приміщенні театру за адресою: 
01001 м. Київ, вул. М. Гру шевського, 1-а.
Телефони для довідок (044) 599–32–34, (044)278–04–

99,(067) 407–57–78.
Заявки для участі в конкурсі на заміщення вакантних посад 

приймаються до 2 липня 2014 р. до 11.00.

Київський національний університет теа-
тру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-

Карого оголошує конкурсний набір до аспіран-
тури та асистентури-стажування на 2014 рік

Набір до аспірантури (з відривом та без відриву від виробни-
цтва) здійснюється зі спеціальностей:

17.00.02 – театральне мистецтво;
17.00.04 – кіномистецтво, телебачення.
Набір до асистентури-стажування (з відривом від виробни-

цтва) здійснюється зі спеціальностей:
– театральне мистецтво;
– кіномистецтво, телебачення.
Підготовка в аспірантурі та асистентурі-стажуванні поза дер-

жавним замовленням здійснюється за рахунок коштів юри-
дичних та фізичних осіб на умовах укладеного контракту, 
яким передбачається оплата за навчання згідно із затвердже-
ним в університеті кошторисом.

Вступні іспити до аспірантури та асистентури-стажування зі 
спеціальності, філософії та іноземної мови складаються у жов-
тні місяці.

Перелік документів для вступу розміщено на сайті універси-
тету: http://www.knutkt.com.ua

Документи приймаються:
із 26 серпня до 25 вересня 2014 року з 10.00 до 16.00 за адре-

сою:
м. Київ, вул. Ярославів Вал, 40, відділ міжнародних зв’язків 

та аспірантури. Телефон: (044) 272-02-17.
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Світлана СОКОЛОВА

У день перепоховання 
Великого Кобзаря – 
22 травня − в столиці 
презентовано потужну 
благодійну акцію-
концерт «ШЕВЧЕНКО 
проROCK» за участю 
відомих сучасних 
гуртів та провідних 
артистів театрів.

Ця благодійна ак-
ція приурочена до 
200-ліття від дня на-
родження Тараса 

Григоровича. Вона має відбу-
тися у Національному спор-
тивному комплексі «Олім-
пійський» у День Конституції 
України − 28 червня. Автори 
ідеї – міністр культури України 
Євген Нищук і режисер Сергій 
Проскурня.

Проект представили громад-
ська ініціатива «Живи в Черка-
сах» за сприяння Міністерства 
культури, Міністерства молоді 
і спорту України та Черкаської 
облдержадміністрації. А під-
тримали − На ціональний олім-
пійський комітет та го ловна 
спортивна арена України − На-
ціональний спортивний комп-
лекс «Олімпійський», в «Олім-
пійському дворику» відбулася 
презентація.

Євген Нищук розповів про 
задум:

«Ідея народилася на Майда-
ні. Коли наживо в мороз там 
звучала музика, я почув у де-
яких композиціях твори Шев-
ченка. І народ це дуже добре 
сприйняв, бо було нетради-
ційно, потужно, з великою 
енергією. Я ще тоді подумав: 
а може б усі музиканти підго-
тували композиції на якийсь 
один із віршів Тараса, відпо-
відно стилістики свого гурту?

Що значить «ШЕВЧЕНКО 
проROCK»? ROCK – це про-
тест проти зла, лицемірства, 
неправди, заклик до бороть-
би за свою гідність та народ. А 
пророк, як відомо, сповіщав 
про майбутнє. Цей захід потрі-
бен для того, щоб молодь, яка в 
школі навіть не «пройшла», а 

«пролетіла» творчість Шевчен-
ка, відчула його енергію. Кращі 
наші артисти цю генеруючу му-
зику виконають наживо».

Презентація (пре-паті) про-
ходила із прямою трансляці-
єю на Першому Національно-
му каналі.

В епоху Кобзаря перенесли 
нас актори Черкаського теа-

тру імені Шевченка, які пере-
втілилися в героїв минувшини 
і показали пластичні уривки з 
вистави-тетралогії «Тарас» за 
Богданом Стельмахом.

Ми побачили Тараса (актор 
Євген Нищук) у петербурзький 
період життя, молодим і ам-
біційним, коли він утверджу-
ється як поет і художник. Пе-
реживали разом із ним гострі 
емоційні дисонанси як вну-
трішні, так і ті, що виникали 
зовні. Спостерігали за довірли-
вим спілкуванням Шевченка з 
Варварою Рєпніною, яка віді-
грала вагому роль у біографії 
поета, підтримувала його віру 
в себе. Він називав її «добрим 
ангелом».

Вразив високий рівень під-
готовки музикантів і співаків: 
із Національного академічно-
го духового оркестру України, 
рок-гуртів: Kozak System та 
Ірени Карпи, гурту «ТаРута» й 
вокального дуету «ТЕЛЬНЮК: 
сестри».

Учасники імпрези підкорили 
залу натхненним виконанням 
пісень на тексти Тараса Шевчен-
ка та декламацією його віршів у 
супроводі музичних колекти-
вів. Ефект підсилювала поява 
на екрані великих монументів 
пророка, рукописів, малюнка 
у стріт-арт інтерпретації із се-
рії «Ікони революції» із напи-

сом «Вогонь запеклих не пече». 
Зображення культового поета, 
частина обличчя якого, окрім 
очей, прихована під хустиною 
(згадаймо активістів Майдану), 
підтримувало дух протестуваль-
ників на Грушевського.

Нині ведуться перемовини 
про участь у шоу ще з багатьма 
відомими вітчизняними гурта-
ми та виконавцями. Це Русла-
на, Джамала, Марія Бурмака, 
ТіК, Фома і Мандри, Мар’яна 
Садовська (Німеччина) та 
інші. Причому, переважно пе-
редбачається показ прем’єр.

Відвідаєте влітку концерт, 
шановний читачу, – значить, 
зробите внесок у закінчення 
реконструкцій шевченківських 
об’єктів на Черкащині: музей-
них комплексів − маєтку Ен-
гельгардтів у Будищах; у селі 
Моринці; музею однієї книги 
«Кобзаря» Т. Шевченка в Чер-
касах і Черкаського академіч-
ного обласного українського 
музично-драматичного театру 

імені Тараса Шевченка.
Організатори концерту, ав-

тори ідеї Євген Нищук і Сер-
гій Проскурня адресують свій 
проект без залучення жод-
ної копійки з державного бю-
джету (!!!) представникам па-
тріотичних суспільних груп 
і рухів, футбольним ультрас 
– представникам усіх фут-
больних клубів України, що 
демонструють патріотизм і 
відстоюють цілісність краї-
ни, членам молодіжних ор-
ганізацій, фан-клубам зірок 
української естради і моло-
діжної культури, активістам 
рок-музики.

У фіналі міністр культу-
ри на тлі світлин із відобра-
женням революційних подій 
2013−2014 років, продекламу-
вав Шевченкові рядки: «...Та 
неоднаково мені,/ Як Україну 
злії люде / Присплять, лукаві, і 
в огні / Її, окраденую, збудять... 
/ Ох, не однаково мені». Це 
прозвучало настільки щиро, 
що зала вибухнула оваціями і 
довго не відпускала заслуже-
ного артиста України зі сцени.

Фото авторки
На фотознімках: Євген Нищук 

декламує поезію Шевченка; 
генеруюча музика від «Kozak 

System; сцена з вистави-тетралогії 
«Тарас».

 У КИЄВІ ВШАНУВАЛИ
СВЯТИХ КИРИЛА І МЕФОДІЯ
У багатьох країнах 24 травня відзначали День 

слов’янської писемності і культури. Із цієї на-
годи в Успенському соборі Свято-Успенської 
Києво-Печерської лаври відбулося літературно-
мистецьке свято.

Заходи, на яких вшанували проповідників хри-
стиянства – святих Кирила і Мефодія, підтримали 
Міністерство культури України, Державна агенція 
промоції культури України, Національний Києво-
Печерський історико-культурний заповідник, Фонд 
«Києво-Печерська лавра».

Привітав вірян перший проректор Київської 
духов ної академії і семінарії, протоієрей Сергій 
Ющик, який сказав: «Кирило і Мефодій зуміли при-
нести на наші землі слово Боже, одкровення Гос-
поднє на зрозумілій мові».

Народна артистка України і ведуча свята Лари-
са Хоролець зачитала гостям вітання від міністра 
культури України Євгена Нищука.

«24 травня – особливо важливе для слов’янських 
народів свято, пов’язане з іменами великих просві-
тителів – святих рівноапостольних Кирила і Мефо-
дія – творців слов’янської абетки, праця яких стала 
основою писемності багатьох народів, – зазначено 
у листі.

– Внесок солунських святих рівноапостоль-
них у розвиток культури слов’ян є без перебіль-
шення надвагомим. Їхня невтомна діяльність 
сприяла отриманню слов’янськими народами 
церковних книг та літургії зрозумілою мовою, зба-
гачуючи скарбницю світових культурних надбань. 
Не в останню чергу, завдяки старанням Кирила і 
Мефодія у середньовічній Європі слов’янська мова 
стала третьою після грецької і латинської, за допо-
могою якої поширювалося слово Боже».

Звучали твори Миколи Лисенка, Дмитра Бортнян-
ського, Миколи Леонтовича, Петра Чайковського, 
духовні та класичні твори слов’янською, болгар-
ською, польською, російською, чеською мовами у 
виконанні хору Київської духовної академії та семі-
нарії, хору Святої Успенської Києво-Печерської лав-
ри, народного аматорського жіночого хору «Ярос-
лавна» та інших.

Вразив співом Муніципальний академічний ка-
мерний хор «Київ», який виконав псалми Тараса 
Шевченка, присвятивши їх пам’яті Небесної сотні.

Емоційно виступила Лариса Хоролець, яка про-
читала поезії Оксани Пахльовської «Стане вічністю 
кожна хвилина» і Павла Тичини «За всіх скажу, за 
всіх переболію».

Пані Лариса поділилася з читачами нашої газети: 
«Для мене Кирило і Мефодій – першовчителі, взір-
ці, які присвятили життя створенню писемності. Я, 
як дочка вчителя української мови та літератури і 
діяч мистецтва, вважаю своїм обов’язком не дати 
спаплюжити нашу мову, допомогти людям зберег-
ти у своїх людських основах свою душу».

У соборі було представлено книжкову виставку 
«Історія слов’янської писемності» з фондів Націо-
нальної історичної бібліотеки України: раритетні 
видання кириличного друку, стародавні граматики 
церковнослов’янської мови, документи про святих 
Кирила та Мефодія.

На завершення концерту всі присутні заспівали 
церковний гімн «Молитва за Україну» і слова «Боже 
Великий, Єдиний, нам Україну храни» підхопив 
увесь зал.

Аліна ОНОПА
Фото авторки

На фотознімку: Виступає Муніципальний 
академічний камерний хор «Київ»

події

ПроROCK
ПАТРІОТИ УКРАЇНИ ОБ’ЄДНАЛИСЯ У МИСТЕЦЬКОМУ ПРОЕКТІ ДО ЮВІЛЕЮ ВЕЛИКОГО КОБЗАРЯ

редактор рубрики 
Світлана СОКОЛОВА
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 БІЄНАЛЕ
«МИСТЕЦЬКА 
ПАЛІТРА КИЄВА»
Із 4 червня 2014 

року в Національному 
музеї Тараса Шевчен-
ка за ініціативи Київ-
ського методичного 
центру закладів куль-
тури та навчальних 
закладів працювати-
ме творче бієнале жи-
вопису учнів художніх 
шкіл та відділень сто-
личних шкіл мистецтв 
«Мистецька палітра 
Києва».

Бієнале живопису – 
виставка кращих робіт учнів старших класів, ви-
пускників дитячих художніх шкіл та відділень шкіл 
мистецтв Києва, лауреатів міських, всеукраїнських 
та міжнародних конкурсів, яка проводиться один 
раз на два роки.

За багаторічною традицією для підсумкової ви-
ставки молодим художникам відчиняють две-
рі провідні музеї Києва. Із нагоди святкування 
200-річчя від дня народження Великого Кобзаря 
цьогорічний бієнале живопису «Мистецька палітра 
Києва» проводиться в Національному музеї Тараса 
Шевченка під гаслом «Всім серцем любіть Україну!» 
Ідеєю виставки, ї ї філософією стало збереження 
традицій національної школи малярства, плекання 
патріотичних почуттів і виховання у молоді шано-
бливого ставлення до духовних традицій та куль-
турної спадщини українського народу, виявлення 
професійного рівня і творчого потенціалу учнів по-
чаткових спеціалізованих мистецьких навчальних 
закладів, популяризація робіт юних художників та 
презентація їх широкому глядацькому загалу, а та-
кож професійному колу митців.

На виставці-бієнале представлено 86 робіт учнів 
старших класів і випускників дев’яти дитячих ху-
дожніх шкіл (5–6 класи) та десяти художніх відді-
лень шкіл мистецтв (6–8 класи). Тематика різнома-
нітна: від натюрмортів до композицій, пов’язаних з 
українськими традиціями і творчістю Шевченка. Та 
ідеєю, що об’єднала всі роботи, – є любов до рідно-
го краю. 

Переважна більшість творів виконана в техніках 
акварелі, гуаші, темпери, акрилу, які є базовими в 
художньому навчанні дітей. Техніки акварелі та гу-
аші не тільки вчать учнів розумінню кольору, але 
й готують їх для знайомства з олійним живописом.

Центром виставки є декоративна композиція 
«Дерево життя» – результат колективної творчості 
учнів під час проведення свята «Писанкове воскре-
сіння».

Виставка-бієнале триватиме до 15 червня.
Не прогавте!

 ЗАВІТАЙТЕ НА ВОКАЛЬНО-
ПОЕТИЧНИЙ ВЕЧІР

«Ну що б, здавалося, слова…
Слова та голос – більш нічого.
А серце б’ється – ожива,
Як їх почує!.. Знать од Бога
І голос той і ті слова
Ідуть меж люди….»

Тарас Шевченко

30 травня о 17.30 Національний музей медицини 
України, телеканал «Культура», галерея «ARKA» та 
АРТ-проект «КУЛЬТУРА+Р2=МИСТЕЦТВО» запро-
шують на вокально-поетичний вечір до 200-річчя 
від дня народження Тараса Шевченка, який відбу-
деться за адресою: Київ, вул. Богдана Хмельниць-
кого, 37.

У програмі: концерт за участі чоловічого вокаль-
ного квартету «СОБОР», диригент – лауреат Між-
народних конкурсів Роман Будзяк; лауреата Всеу-
країнських та дипломанта Міжнародних конкурсів 
Маркіяна Свята (баритон), студентів Стрітівської 
школи кобзарського мистецтва класу вокалу Мар-
кіяна Свята, лауреатів Міжнародних та Всеукраїн-
ських конкурсів: Олени Якуніної (фортепіано), Оль-
ги Дубинської (фортепіано).

У рубриці «Почесний гість» – лауреат премії імені 
Василя Стуса, актриса Галина Стефанова та дитяча 
музична школа № 1 імені Якова Степового.

Десерт – чаювання з домашнім печивом та друж-
нє спілкування.

Приходьте, не пошкодуєте!

Інф. «Культури і життя»

Саджанець із Казахстану 
передала заповіднику 
письменниця Зоя Ружин.

За сприяння Міністер-
ства культури Украї-
ни в рамках святкових 
заходів із відзначення 

200-річчя від дня народжен-
ня Тараса Шевченка у Націо-
нальному Києво-Печерському 
історико-культурному запо-
віднику відкрилася виставка 
«Свою Україну любіть… За неї 
Господа моліть».

В експозиції представлено по-
над 200 музейних предметів, 
серед яких унікальні – оригіна-
ли офортів із серії «Живописна 
Україна», акварелі Тараса Шев-
ченка та рідко експонований 
портрет Кобзаря роботи Олек-
сандра Архипенка.

Серед присутніх – голова Ко-
мітету Верховної Ради України 
з питань свободи слова та ін-
формації Микола Томенко, го-
лова Українського фонду куль-
тури Борис Олійник, єпископ 
Ірпінський Климент, голова 
Синодального відділу «Церква 
і культура» Української право-
славної церкви, директор му-
зею «Православна Україна» 
ігуменя Серафима, заступник 
генерального директора На-
ціонального центру народної 
культури «Музей Івана Гонча-
ра» Тетяна Пошивайло, шев-
ченкознавець, заступник ди-
ректора Інституту літератури 
імені Тараса Шевченка НАН 
України Сергій Гальченко. 
Відкрив виставку генераль-
ний директор Національного 

Києво-Печерського історико-
культурного заповідника Лю-
бомир Михайлина, який по-
дякував музеям, що надали 
експонати для цього виставко-
вого проекту.

Під час відкриття прозву-
чав Пролог «Да святиться між 
народами твоє ім’я…» у ви-
конанні учасників Всеукраїн-
ського конкурсу читців імені 
Тараса Шевченка − студентів 
Національної академії керів-
них кадрів культури і мистецтв 
України під керівництвом за-
служеної артистки України 
Ольги Шламко. «Заповіт» та 
інші твори на слова Велико-
го Кобзаря пролунали у ви-
конанні Архієрейського хору 
київських духовних шкіл під 
орудою архімандрита Романа 
(Підлубняка).

Високоповажні гості висади-
ли у сквері перед Успенським 
собором гілочку Тарасової вер-
би, яку в 1860-х рр., перебува-

ючи у засланні в Казахстані, 
Шевченко посадив та доглядав. 
Саджанець передала заповід-
нику письменниця Зоя Ружин.

Захоплюючу екскурсію 
провела завідуюча сектору 
науково-дослідного відділу іс-
торії Києво-Печерської лаври 
та заповідника Олена Сергій.

У проекті взяли участь Наці-
ональний Києво-Печерський 
історико-культурний заповід-
ник, Національний музей Та-
раса Шевченка, Національний 
художній музей України, Наці-
ональний музей українського 
народного декоративного мис-
тецтва, Український центр на-
родної культури «Музей Івана 
Гончара», Музей театрально-
го, музичного та кіномистецтва 
України, музей «Православна 
Україна» Української правос-
лавної церкви, а також Наці-
ональна історична бібліотека 
України. В експозиції також 
представлені пам’ятки з шев-
ченківської колекції митропо-
лита Київського та всієї Украї-
ни Володимира.

На фотознімках: Виступ Миколи  
Томенка під час відкриття виставки.  

Гості висадили у сквері перед 
Успенським собором гілочку 

Тарасової верби

шевченкіана

Верба Кобзаря повернулася в Україну

«На сповідь до Тараса»
Нещодавно в науково-
дослідному відділі 
«Народне декоративне 
мистецтво Канівщини» 
Шевченківського 
національного 
заповідника Канева 
відбулося культурно-
мистецьке свято «На 
сповідь до Тараса».
2014 рік приурочений до 

ювілею видатного україн-
ського поета та художника 
Тараса Шевченка. Постать 
Кобзаря є не лише символом 
мужності, волелюбності, а й 
символом України в цілому. 
Він неначе промовляє до нас, 

«і мертвих, і живих, і ненаро-
джених», залишаючи «своє 
дружнє посланіє», яке акту-
альне і сьогодні.

На святі виступили народні 
гурти «Джерело» та «Греча-
ники» із села Велика Димерка 
Броварського району Київської 
області, а також фольклорний 
ансамбль Канівського район-
ного будинку культури «Дже-
рело».

Відвідувачі мали можливість 
взяти участь у роботі майстер-
класів: виготовлення іграшок із 
лляної нитки (Олена Пилипен-
ко, працівниця Шевченківсько-
го національного заповідника), 
ліплення з глини (Сергій Рядь-
ко, заслужений майстер народ-
ної творчості України з села 
Межиріч Канівського району), 
декоративний розпис (Гали-

на Морозова, заслужений діяч 
мистецтв України, художниця з 
Канева), розпис по шовку (Оль-
га Сокуренко, майстриня з Чер-
кас), ткання на стародавньому 
ткацькому верстаті (Олена По-
пова, заслужений майстер на-
родної творчості України, лау-
реат премії імені Петра Верни 
з Богуслава), лялька-мотанка 
(Яна Гушліт, майстриня, учас-
ниця міжнародних виста-
вок, киянка), вироби з дерева 
(Сергій Хоменко, житель села 
Хмільна Канівського району), 
петриківський розпис (Мари-
на Головко, майстриня, викла-
дач), народне вбрання (Тамара 
Негода, заслужений майстер 
народної творчості України, 
місто Буча Київської обл.)

Кожен міг виготовити своїми 
руками птаха чи янгола, коня 

чи ляльку. Всі охочі мали мож-
ливість навчитися робити свій 
оберіг, створити те, що робили 
наші предки, доторкнутися ду-
шею до споконвічних традицій 
народу.

Гості свята були у захваті від 
роботи з майстрами.

Також була відкрита вистав-
ка «Вишитий Кобзар» Івана 
Рябчука з Ірпеня, що на Київ-
щині.

Любов до мистецтва вишив-
ки успадкував від своєї матері 
Віри Павлівни. Вона вишивала 
рушники, скатертини та кар-
тини.

Іван Іванович захопився 
творчістю Тараса Шевченка, 
і це стало найголовнішою те-
мою його витворів. Він пере-
дав поезію Кобзаря на полотні, 
оздобив орнаментами, візе-
рунками та зображеннями.

На виставці експонуєть-
ся портрет Тараса Шевченка, 
який прикрашає рушник, ви-
готовлений до 200-ліття від 
дня народження поета. Тут та-
кож представлені вишиті кар-
тини автора: «Заповіт», «Думи 
мої, думи мої», «Реве та стогне 
Дніпр широкий», «Садок ви-
шневий коло хати» тощо.

Учасники свята відвідали 
Тарасову гору. Поїхали з по-
клоном до Великого Кобзаря 
– святині святинь української 
нації.

Ніна БАСИСТА

редактор рубрики  
Антон ЩЕГЕЛЬСЬКИЙ
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Галина 
СТЕПАНЧЕНКО

Весняним музичним 
дарунком меломанам став 
концерт у Національній 
філармонії України з 
привабливою назвою 
«Українські пісенні 
хіти» за участю солістки 
Національної опери 
України, лауреата 
міжнародних конкурсів 
Зої Рожок і Національного 
академічного оркестру 
народних інструментів 
України під керуванням 
народного артиста 
України, лауреата 
Національної премії 
імені Тараса Шевченка 
Віктора Гуцала

Тандем талановитої спі-
вачки і знаного мае-
стро оркестрового ви-
конавства у поєднанні 

з прекрасною мозаїчною про-
грамою, в якій як дорогоцінні 
камінці виблискували шедев-
ри української опери, романси 
та обробки народних пісень, 
створили в концерті особливу 
ауру високого мистецтва. Слу-
хачі мали нагоду почути, зо-
крема, такі перлини вокальної 
музики, як сцена Йолан з опе-
ри «Милана» Георгія Майбо-
роди, арія Мавки з опери «Лі-
сова пісня» Віталія Кирейка, 
Вальс Венери з опери «Енеїда» 
та пісня Наталки з опери «На-
талка Полтавка» Миколи Ли-
сенка.

Звернення молодої співач-
ки до таких «хітів» класичної 
музики засвідчило її неабияку 
творчу сміливість, адже слухач 
пам’ятає інтерпретації їх мега-
зірками української опери Єв-
генією Мірошниченко, Белою 
Руденко. Та прослухавши ці 
твори у виконанні Зої Рожок 
можна стверджувати: співач-
ка є гідним продовжувачем 
найкращих традицій україн-
ської вокальної школи, зокре-
ма її вчителя, професора На-
ціональної музичної академії 
України імені Петра Чайков-
ського Діани Петриненко.

Кожний номер програми – 
це проникнення в задум ком-
позитора. Артистично, ви-
користовуючи тембральні 
можливості голосу, демон-
струючи вокальну і технічну 
вправність, Зоя Рожок щоразу 

створює рельєфний музичний 
образ – життєствердної Йолан, 
романтичної і мрійливої Мав-
ки, вишуканої і блискучої Ве-
нери.

Особливо вдало прозвуча-
ли у виконанні Зої Рожок лі-
ричні романси «Пливе моя 
душа» Михайла Жербіна, 
«Солов’їний романс» Анатолія 
Кос-Анатольського, «Журав-
ка» Олександра Білаша. У них 
розкрилось обдаровання спі-
вачки як камерної виконавиці 
з притаманною її співу особли-
вою емоційною теплотою.

З артистизмом, демонстру-
ючи відчуття природи укра-
їнської пісні, її колориту, про-
никненням у багатий образний 
світ твору, Зоя Рожок виконала 
обробки народних пісень.

Як солістка Національної 
опери України співачка успіш-

но виступає у кількох оперних 
виставах театру: «Севільський 
цирульник» Джоаккіно Россіні 
(Розіна), «Травіата» і «Ріголет-
то» Джузеппе Верді (Віолетта і 
Джільда) та інших.

Свою вокальну майстер-
ність Зоя Рожок передає сво-
їм учням у НМАУ імені Петра 
Чайковського. Її педагогіч-
ні здібності були відзначені у 
майстер-класах, які співачка 
проводила в Київській дитячій 
академії мистецтв. За висло-
вом ректора закладу Михайла 
Чембержі, «…вона талановито 
виховує молодих співаків».

Вечір «Українські пісенні 
хіти» перетворився на яскраву 
виставу з найкращих зразків 
української пісенної лірики. 
Надовго запам’ятаються слу-
хачам такі номери концерту у 
виконанні оркестру, як «Ста-
росвітські награвання» Левка 
Колодуба, «Гумореска» Юрія 
Шевченка, «Фантазія» Петра 
Терпелюка, «І шумить, і гуде» 
Ігоря Щербакова – непере-
вершені музичні замальов-
ки із віртуозним виконанням 
сольних партій Володимиром 
Овчарчиним (сопілка), Георгі-
єм Агратіною (свиріль), Юрієм 
Джмілем (скрипка). Разом зі 
співачкою Зоєю Рожок і дири-
гентом Віктором Гуцалом му-
зиканти створили справжню 
атмосферу весняного дива, 
свята української пісні, яке 
всім нам зараз дуже потрібне.

На фотознімку: Зоя Рожок 
і Віктор Гуцал приймають вітання

музика
 ГЕРОЇ «ПЛАЩА ТА ШПАГИ»
У НАЦІОНАЛЬНІЙ ОПЕРЕТІ
Національна оперета продовжує радувати шану-

вальників прем’єрами: вже 13 та 14 червня глядачі 
зможуть побачити виставу «Труффальдіно із Берга-
мо» з музикою Олександра Колкера за п’єсою Карло 
Гольдоні «Слуга двох панів».

Молодий, спритний і надзвичайно симпатичний 
хитрун, котрий влаштував особисте життя не лише 
своїм обидвом господарям, а й собі, ось уже понад 
два з половиною століття збирає повні зали, диву-
ючи публіку і заряджаючи її своєю енергією. Років 
із 40 тому однойменний фільм-мюзикл із Костян-
тином Райкіним і Наталією Гундарєвою у головних 
ролях підкорив телеглядачів. Тож вибір для поста-
новки цього динамічного, іскрометного спектаклю з 
яскравою музикою видається цілком закономірним 
із різних боків – як творчого, так і комерційного.

Утім «Туффальдіно…» – це справжній виклик 
для усіх артистів колективу. «У нашому реперту-
арі немає вистави у такій стилістиці, – коментує 
режисер-постановник, художній керівник театру 
Богдан Струтинський. – Мене сьогодні цікавить 
формування трупи високопрофесійних акторів 
ігрового театру. А комедія дель арте – це чудова 
школа, бо тут потрібні темперамент, чітка дикція, 
хороша пам’ять, увага, винахідливість, багата фан-
тазія, спритність, а також володіння тілом, голосом 
і диханням».

«У даній виставі музика виконує дві головні функ-
ції, – додає диригент-постановник Дмитро Моро-
зов: вона або супроводжує дію, логічно продовжує і 
доповнює лібрето, створюючи відповідний настрій, 
або занурює слухача у внутрішній світ головного 
героя Труффальдіно… Комедію складніше грати, 
ніж трагедію. Тут головне не перебільшити з жар-
тами та іронією у всьому: грі, музиці, хореографії».

«Для стилістики танцю у мюзиклі характерна 
ексцентрика, – продовжує думку балетмейстер-
постановник вистави Вадим Прокопенко. – Вона 
виражається загостреною комедійністю дій пер-
сонажів, нестандартністю й непередбачуваністю 
їхньої поведінки. Тому головне завдання для ар-
тистів – уміло та якісно поєднати хореографію, 
спов нену складних елементів еквілібристики, з ак-
торською майстерністю».

Національна оперета України у власній версії по-
становки «Труффальдіно із Бергамо» перенесе гля-
дача до Венеції у розпал традиційних для цього 
місця святкових масових гулянь. Стихія карнава-
лу, загадкові маски на обличчях, гротеск і буфо-
нада, кураж від пригод і авантюр, оголені нерви, 
азарт та інтриги – ось що чекає на публіку. Не лише 
виконавці головних ролей, а й хор опановують 
ази фехтування і складну хореографію. Яскрави-
ми і різноплановими обіцяють бути костюми: тут 
з’являтимуться й історичне вбрання кінця XVII – 
початку XVIII століть, і традиційні костюми персо-
нажів венеціанського карнавалу та італійського на-
родного театру масок – комедії дель арте.

Дійство, як і годиться для карнавалу, розпочнеть-
ся з вулиці. Перед початком вистави біля будівлі 
Національної оперети розгорнеться театралізова-
ний бій, котрий продовжиться у приміщенні театру 
та на головній сцені Київської оперети.

Юлія ПАЛЬЦЕВИЧ

Весняне диво

редактор рубрики 
Ольга ГОЛИНСЬКА

У багатому творчому 
доробку відомого 
українського композитора 
Юрія Іщенка особливо 
улюбленим є жанр сонати 
для різних інструментів 
– струнних, дерев’яних 
і мідних духових, 
народних… Серед них 
митець віддає перевагу 
сонатам для скрипки та 
фортепіано, три останніх 
із яких – Восьма, Дев’ята 
й Десята – прозвучали 
нещодавно на його 
творчому вечорі у Малому 
залі Національної 
музичної академії України 
імені Петра Чайковського
Концертні програми, що 

складаються з однорідних тво-
рів, на перший погляд можуть 
видаватися статичними й мо-
нотонними, а відтак нецікави-
ми. Однак у даному разі цього 
не сталося. Три презентованих 
скрипкових сонати Юрія Іщен-
ка виявилися трьома різними 
«персонажами» із різними до-
лями.

Як відомо, композитор по-
любляє «дарувати» свої тво-
ри і цілу низку їх присвятив 
близьким і важливим для себе 
людям, найперше – рідним, 
а також і музикантам. Вось-
му сонату (2006 р.), якою роз-
почався концерт, якраз було 
присвячено виконавиці – най-
кращій інтерпретаторці скрип-
кових сонат Юрія Іщенка – 
Ніні Сіваченко. У цьому творі, 

технічно найскладнішому зі 
всіх, що прозвучали в концер-
ті, солістка була непереверше-
ною, укотре демонструючи ба-
гатогранність і високий рівень 
виконавської майстерності.

Наступний твір – Дев’яту 
сонату (2009 р.) – присвя-
чено дочці Юрія Якови-
ча Надії Щербаковій. Перед 
слухачами постало диво на-
родження й становлення лю-
дини, з любов’ю розказане 
батьком-композитором: зача-
рування дитини таємничим і 
подекуди незрозумілим сві-
том, кокетлива грайливість і 
юнацький максималізм, вхо-
дження у світ дорослих і злиття 
з ним… Особливого значення 
композитор надав колорис-
тичній гармонічній мові (як 
символу краси), не уникаючи 

водночас інших «фірмових» 
рис свого стилю: імітаційно-
контрапунктичних проведень, 
структурної чіткості, імпресіо-
ністичних звучань.

Кульмінацією вечора стала 
прем’єра останньої, Десятої 
сонати (2010 р.). Вона займає 
особливе місце у серці Юрія 
Іщенка, оскільки присвяче-
на покійній матері. За слова-
ми автора, твір народжувався 
дуже важко, однак своєю поя-
вою примирив композитора із 
непоправною втратою. Цього 
разу людська доля розкрилася 
узагальнено-ретроспективно. 
Перша частина розпочалася 
монологом скрипки, що зву-
чав, наче сповнений вікової 
мудрості голос із далекого ми-
нулого, оповідаючи про непро-
сту долю кожної матері, яка ба-

жає відвернути від дітей усяке 
зло, узяти його на себе. Дру-
га частина відкрила слухачам 
глибину болю й розпачу, що їх 
пережив композитор із втра-
тою матері. У третій частині 
твору на зміну трагізму прий-
шов катарсис, просвітлення і 
прощання.

Дві «родинні» сонати, що 
прозвучали в концерті, утво-
рили своєрідний цикл люд-
ського життя…

Своїм успіхом концерт знач-
ною мірою завдячував піаніс-
там – Марії Петровій, Надії 
Яковчук і Денису Яворському, 
які намагалися якомога повні-
ше передати віртуозність, діа-
логічність, фонічну різнобарв-
ність музики композитора. 
Подарунком-бонусом слуха-
чам стала «Ранкова серенада» 
Юрія Іщенка.

Камерна музика – мистец-
тво для вишуканого товари-
ства, що й продемонструва-
ла вкрай нечисленна публіка. 
І це дуже прикро констатува-
ти хоча б тому, що в час, коли 
щоденні трагічні новини пере-
йшли у розряд статистичних 
зведень, концерт автора із ви-
нятково антропоцентричною 
моделлю світу, композитора-
людинолюба украй потрібен 
слухачам. Принаймні для того, 
щоб нагадати їм про цінність 
кожного окремо взятого люд-
ського життя.

Вікторія ХІРНА

Уроки людинолюбства від Юрія Іщенка
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Ірина Череднік: 
«Коли життя – мов танок, 

а свято – кожен день»
Людмила ЧЕЧЕЛЬ

Ірина Череднік – 
головний адміністратор 
Національного 
заслуженого академічного 
українського народного 
хору імені Григорія 
Верьовки. Заслужений 
працівник культури 
України. Тридцять п’ять 
років трудового стажу 
в одному колективі.

ДИТИНСТВО У ТАНЦІ
– Пані Ірино, понад двад-

цять років у танці. Важ-
ко навіть уявити. Кому 
насамперед завдячуєте 
чи, можливо, навпаки…

– Народилася я в Києві. Бать-
ко Іван – любив балет, музичні 
вистави, відвідував оперні те-
атри, завжди був душею ком-
панії, дуже любив маму По-
ліну. До слова, я й нині живу 
в батьківській оселі на вулиці 
Воровського. Наш будинок – 
пам’ятка архітектури. Нині до-
водиться відстоювати цю спо-
руду від горе-начальників…

Із п’яти років тато водив мене 
до балетної групи Клубу пра-
цівників мистецтв. Чому саме 
батько? Мабуть, йому хотіло-
ся втілити в мене те, що він не 
зміг чи не встиг осягти сам.

На той час нам викладали 
уроки танцю багато балерин, 
які вийшли на заслужений 
відпочинок. Мені пощастило 
мати уроки і навчатися в Анто-
ніни Васильєвої – зірки укра-
їнського балету, що жила не-
подалік, на Пушкінській. 
Пригадую, я зразу стала соліст-
кою. Особливо запам’яталася 
роль Мальвіни. То, певно, був 
один із найщасливіших мо-
ментів у дитинстві. Власне, 
я нічого іншого й не бачила: 
школа, заняття, репетиції. Тим 
жила. У Київське хореографіч-
не училище вступила на кла-
сичне відділення, коли кон-
курс був 30 (!) чоловік на місце. 
Витримала три тури. Це моя 
перша перемога в десять років! 
До того навчалася в столичній 
школі № 155 з поглибленим 
вивченням англійської мови. 
Вважаю, що то все татова за-
слуга. Тоді в училищі виклада-
ли сильні педагоги Ленінград-
ської школи балету. Зранку 
й до одинадцятої вечора ми 
були в училищі. Після загаль-
ноосвітніх дисциплін, вивча-
ли спеціальні, весь репертуар, 
який йшов на сцені Національ-
ної опери, брали участь у всіх 
спектаклях… Ровесники в той 
час гуляли на вулиці, а я пра-
цювала на сцені. Навчання і 
танці – два головних критерії в 
дитинстві. А ще – щорічні звіт-
ні концерти хореографічного 
училища в оперному театрі. 
Так тривало вісім років.

Вважаю, що пощастило пра-
цювати з відомим хореогра-
фом Генріхом Майоровим. До 
речі, 2014-го виповнюється 40 
років балету Карена Хачату-

ряна «Чіполліно» у постанов-
ці Г. Майорова. Кияни були 
першими, хто забезпечив цьо-
му спектаклю довге і щасливе 
сценічне життя. Хореографія 
Майорова досить оригіналь-
на. «Дитину треба вразити, і 
тоді вона полюбить балет», – 
ці прекрасні слова відомого 
балетмейстера Генріха Олек-
сандровича Майорова можна 
віднести до його чудової виста-
ви «Білосніжка та семеро гно-
мів».

Генріх Олександрович і сьо-
годні вважає: «Ми маємо ду-
мати про виховання нового по-
коління глядачів, турбуватися 
про тих, хто прийде завтра на 
«Лебедине озеро». Створюючи 
вистави для дітей, я зрозумів 
для себе одну істину – юний 
глядач слідкує за фабулою під 
час спектаклю, а дорослим ці-
каво, якими виражальними за-
собами це зроблено. Тому він 
цікавий і дітям, і батькам».

Після закінчення училища 
за розподілом нас, трьох ви-
пускників Київського хорео-
графічного училища, направи-
ли в оперний театр Кишинева, 
створивши всі можливі на той 
час умови. Але мені не вистача-
ло батьківського тепла, рідної 
мови… Сумувала за київськи-
ми каштанами та сценою… І 
тут бажання перемогли: я по-
вернулася в Україну.

ДИВО, ЯКЕ ЗАВОРОЖУЄ 
НЕ ЛИШЕ СЛУХ, А Й ЗІР…
– У Вашій трудовій бі-

ографії чільне місце за-
ймає Національний за-
служений академічний 
український народний хор 
імені Григорія Верьовки: 
від артистки балету, ре-

петитора з балету до го-
ловного адміністратора. 
Вам є що згадати, пані 
Ірино, і про цей відрізок 
часу.

– Здійснилася ще одна та-
това мрія: я повернулася з 
Кишинева до Києва й одразу 
пройшла відбір до знамени-
того Національного заслуже-
ного академічного українсь-
кого народного хору імені 
Григорія Верьовки. Зарахува-
ли мене до танцювальної гру-
пи і ми одразу вирушили на 
гастролі. То був Далекий Схід 
– два з половиною місяці. Там 
я знову плакала за мамою й 
татом, але знала, що скоро 
повернусь до рідної України. 
Потім був Лейпциг. А після 
того ми вирушили до Канади 
на два місяці. Вражало й на-
дихало все: неповторна краса 
Ніагарського водоспаду, гос-
тинність і привітність людей, 
незабутні зустрічі з українця-
ми… Ми проїхали з концер-
тами майже всі провінції. Ті-
шили й підносили відгуки у 
місцевій пресі на кшталт: «Це 
диво, яке заворожує не лише 
слух, а й зір».

Мені пощастило, що вже 35 
років працюю під орудою най-
кращого й знаного в усьому 
світі маестро Анатолія Авдієв-
ського – Героя України, гене-
рального директора та худож-
нього керівника, народного 
артиста України, лауреата На-
ціональної премії України іме-
ні Тараса Шевченка.

За час, що працювала артист-
кою балету, пощастило по-
бувати і в країнах Латинської 
Америки, і у Великобританії, 
не кажучи вже про держави 
Європи… Всюди нам говорили, 
що ми – найкращі.

А 1991 рік був знаменним не 
лише для мене, а й для всьо-
го нашого колективу. У серп-
ні ми виступали на музично-
му фестивалі в Англії у місті 
Бредфорд. Перед самісіньким 
початком стало відомо, що 
Україна здобула незалеж-
ність. Той концерт був гранді-
озним. Після кожного номера 
чи музичного, чи танцюваль-
ного, чи хорового лунало 
«Біс» і «Браво». Наш хор за-
співав «Многоліття» та «Реве 
та стогне Дніпр широкий». 
Здавалося мені, що пісня до-
линула до самісінького Дні-
пра. Співала й раділа душа. 
Це без перебільшення: коли 

співає хор чи грає оркестр – 
душа співає.

А коли мова заходить про га-
стролі Україною, перед очима 
постає Чернеча гора, Канів… І, 
здається, немає більшого про-
стору для пісні. І тоді виро-
стають крила. Наш колектив 
практично щороку відвідує 
край Кобзаря. Пригадую час-
тенько село Шевченкове, хати-
ну Тараса, могили батьків… Це 
ж треба народитися в такому 
краї, щоб прославити Україну 
на весь світ!

КОЛИ НЕ ПРАЦЮЮ, 
МАЛЮЮ
– У Вас таке насичене 

життя, пані Ірино: ди-
тинство і юність – від-
дані танцю, адміністра-
тивна робота виснажує… 
Чим займаєтеся на до-
звіллі? 

– Маю рідну сестру Людми-
лу, яка з родиною у службо-
вих справах поїхала до Перу. 
Там нині живе й працює. Пи-
шаюся тим, що вона й пле-
мінниця не лише вивчили 
іспанську мову, а й захисти-
лися – обидві доктори наук. 
До слова, це й мене схиляє до 
того, що захоп лююсь вивчен-
ням іноземних мов. Найрід-
ніша і найближча подруга – 
онука Софійка. Люблю з нею 
відвідувати музичні вечори у 
Національній філармонії та 
оперний театр. А ще – подоба-
ється ходити на різні майстер-
класи. Нещодавно відкрили у 

собі хист художниць. Софійка 
любить фантазувати, а мені 
вдаються пейзажі, природа, 
квіти… Мрію багато встигну-
ти. Сьогодні все більше розу-
мію свого батька і завдячую 
йому, що свого часу зумів за-
класти це зерно любові до 
культури і всього прекрас-
ного. На жаль, у нас сьогодні 
зруйновано не лише промис-
ловість, сільське господар-
ство, а й не цінується інтелект. 
Можливо саме й тому ми у та-
кій скруті. Крім національної 
української ідеї, яка зараз за 
формою і змістом розмита, 
треба чітко сформулювати 
державну ідеологію, вихову-
вати підростаюче покоління в 
любові до своєї культури, істо-
рії країни, землі.

 ПРИНАГІДНО
Після закінчення в 1978 році класичного відді-

лення Київського хореографічного училища пра-
цювала в Молдавському оперному театрі на посаді 
артистки балету. Була зайнята в діючих балетних і 
оперних виставах, брала участь у гастролях по Кав-
казу і Білорусії.

У вересні 1979 року зарахована в танцювальну 
групу Державного хору ім. Г. Верьовки на посаду 
артистки балету вищої категорії. Була зайнята в 
усьому діючому концертному репертуарі.

Брала активну участь як балетмейстер-
постановник під час поїздки колективу на Міжна-
родний фольклорний фестиваль в м. Мартіг у Фран-
ції 2000 р.

Займаючи посаду артистки балету, професійно 
проводила щоденний тренаж із танцювальною гру-
пою національного хору, індивідуальні та групові 
заняття з артистами щодо підвищення їхньої ква-
ліфікації, готувала з артистами танцювальні партії 
у нових та раніше створених програмах. Активно 
працювала з молоддю танцювальної групи над під-
вищенням професійної майстерності.

Досконало знає класичний, сучасний вітчизняний 
і світовий балетний репертуар; класичну, сучасну 
народну хореографію; методи педагогічної, тре-
нажної та репетиторської роботи, поточний репер-
туар.

У 2003-му брала активну участь у постановці 
фолк-опери балету Євгена Станковича «Цвіт папо-
роті».

У 2003 році закінчила повний курс Інституту ми-
стецтв при НПУ ім. М. Драгоманова і отримала 
вищу освіту за спеціальністю «хореографія».

Ірина ЧЕРЕДНИК
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кіно
 У КІНОТЕАТРАХ З 29 ТРАВНЯ
Цього тижня в українському прокаті з’являться 

три нові картини. Фаворитом вікенду стане по-
тенційний блокбастер з Анджеліною Джолі «Ча-
клунка». Для підростаючих кіноманів на екрани 
виходить кумедна анімація «Комашки 3D», а для 
шанувальників хоррорів – кривавий «Перевер-
тень».

Чаклунка
США

Своєрідна інтерпретація казки про сплячу красу-
ню у центр сюжету ставить молоду чаклунку Мале-
фіцент. Юність вона провела в чарівному лісі, пере-
повненому міфічними створіннями. Та одного дня 
цю ідилію зруйнували люди, поява яких принесла 
із собою смерть та руйнацію. Не витримавши жор-
стокий наступ людей, вона закликала могутні темні 
сили захистити ї ї чарівний світ. У пориві ненависті 
чаклунка наклала страшне закляття на доньку ко-
роля Аврору. У 16 років дівчина має уколоти палець 
веретеном та заснути, допоки ї ї не змусить проки-
нутися поцілунок справжнього кохання. Та разом із 
тим як Аврора росла та ставала красунею, чаклунка 
все більше й більше задумувалася над правильніс-
тю свого вчинку.

Комашки 3D. Пригода у Долині Мурах
Франція

Кумедні чорні мурахи знаходять на місці пікніку 
коробку з цукром. Об’єднавшись із божою корів-
кою, вони вирішують перетягнути всі солодощі до 
свого дому. Однак цей солодкий скарб вже встиг 
порушити спокій у долині комах. Свої права на ньо-
го заявили серед іншого й злісні червоні мурахи. 
Щоб зберегти цукор, чорним мурахам доведеться 
пройти через цілу низку кумедних та інколи небез-
печних пригод.

Перевертень
США

Події хоррора розгортаються у провінційному 
поліцейському відділку, куди потрапляє дивний 
правопорушник. Поступово він починає перетво-
рюватися в жахливого монстра. Шоковані цією 
«тварюкою», поліцейські не можуть чинити йому 
спротив і стають легкою здобиччю перевертня. Ро-
зібравшись із захисниками порядку, монстр вихо-
дить на вулиці містечка, сіючи паніку та страх серед 
його жителів. Зупинити людоїдські діяння вдається 
лише тендітній дівчині.

Більш детальну інформацію про прем’єри тижня 
переглядайте на порталі «Культура»

Олександра Миколишин: 
«На Каннському кінофестивалі 

до України було особливе ставлення»
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Нещодавно завершився 
67-й Каннський 
кінофестиваль. Цьогоріч 
українські фільми 
«Майдан» Сергія Лозниці 
та «Плем’я» Мирослава 
Слабошпицького стали 
одними з головних 
сенсацій форуму. 

Документальний «Май-
дан» вичавив сльозу 
навіть із найчерстві-
ших глядачів. 

А експериментальне «Пле-
м’я» змусило найкрасномовні-
ших критиків перейти на мову 
жестів, якою і розмовляють 
усі без винятку герої стрічки. 
Окрім цих двох робіт Україна 
представила в Каннах п’ять ко-
роткометражок у секції Short 
Film Corner, а також цілий ряд 
картин на кіноринку.

Сьомий рік поспіль на Канн-
ському фестивалі працював 
український павільйон. У ньо-
му презентувалося українське 
кіно останніх років, а також 
фільми, які знаходяться ще 
на етапі створення. Через по-
літичну ситуацію інтерес до 
нашої країни в Каннах був як 
ніколи посиленим. Довгі чер-
ги перед українським павіль-
йоном, десятки підписаних 
контрактів про зарубіжну дис-
трибуцію вітчизняних стрі-
чок, численні слова подяки за 
те, що, незважаючи на обста-
вини в державі, все ж змогли 
приїхати та представити краї-
ну – всім цим був переповне-
ний кожен день роботи укра-
їнського павільйону.

Із читачами «Культури і 
життя» поділилася своїми 
враженнями від Каннського 
кінофоруму куратор Олексан-
дра Миколишин, яка розпо-
віла про ажіотаж навколо ві-
тчизняного кіно та підказала, 
на які фільми фестивалю вар-
то чекати.

– Подією, яка зібрала в 
українському павільйоні 
найбільшу кількість за-
цікавлених, стала прес-
конференція, присвячена 
«Майдану» Сергія Лозни-
ці. Скільки людей тоді за-
вітало в український па-
вільйон?

– Їх було настільки багато, 
що на час прес-конференції 
сусіди з Азербайджану нада-
ли нам свою площу. Керівник 
їхнього павільйону вийшов до 

нас зі словами «Наша земля – 
це ваша земля».

За день до цього відбули-
ся презентації п’яти докумен-
тальних проектів, присвяче-
них Євромайдану та подіям 
в Україні: альманах студент-
ських короткометражок «Чор-
на кни га Майдану», 35 коротко-
метраж них документалок 
із «Вавилону 13», «Небесна 
 сотня», «Київ. Війна на Інсти-
тутській» та «Жінки Майдану». 
Людей тоді було надзвичайно 
багато. Переважно − зарубіжна 
аудиторія, хоча були й росіяни, 
котрі пов’язали стрічки з кольо-
рами українського прапора на 
знак солідарності з нами. На цю 
презентацію прийшло близько 
70 чоловік. Серед них журна-
лісти з найавторитетніших кі-
нематографічних видань світу 
і директори міжнародних кіно-
фестивалів.

– В українському павіль-
йоні було багато арте-
фактів Майдану…

– Так, ми привезли каски, 
стрічки з кольорами укра-
їнського прапора, окуляри 
та міні-копію майданівської 
ялинки, створену активіста-
ми «Мистецького Барбакану». 
Всього існує п’ять таких яли-
нок. А наші французькі колеги 
допомогли нам із шинами, які 
ми також поставили у павіль-
йоні. Крім того, всі працівники 
були у вишиванках.

– Чи активно зарубіжні 
дистриб’ютори цікавили-
ся нашими картинами?

– «Племенем» заціка-
вилися шість зарубіжних 
дистриб’юторів. Але цим гео-
графія прокату стрічки не об-
межиться. Так само й «Май-

дан» показуватиметься в 
кіль кох країнах.

– А як із фільмами, ко-
трі не стосувалися Май-
дану і не показувалися в 
офіційних програмах. До 
цих стрічок був інтерес 
зарубіжної кіноспільно-
ти?

– Коли іноземні кінопрофе-
сіонали та преса цікавилися 
фільмами про Майдан – ми 
розповідали їм і про інші віт-
чизняні стрічки. Багато хто з 
них був приємно здивований 
кількістю картин, що зніма-
ються в нашій країні.

– Коли стало відомо, що 
«Плем’я» потрапило до 
«Тижня критики» Канн – 
продюсер стрічки Денис 
Іванов сказав, що це вже 
гарантія того, що фільм 
згодом буде показаний 
приб лизно на ста фести-
валях.  Але ж ця стрічка 
перемогла, а це означає, 
що кількість її фест-
показів суттєво збіль-
шиться…

– Продюсери «Племені» в 
Каннах просто розривалися 
між відбірниками фестивалів 
та дистриб’юторами. Про цю 
стрічку говорили всі! Після її 
показу до нашого павільйону 
приходили навіть дві делегації 
глухонімих, щоб більше дізна-
тися про це кіно.

– Як пройшли покази 
п’яти короткометраж-
них українських фільмів 
із секції Short Film Corner?

На їх презентації було людно. 
Прийшло багато професіона-
лів, на яких ми не чекали. Біль-
шість із них заходили до нас у 
павільйон зі словами: «Знаєте, 

зараз проходить відкриття ро-
сійського павільйону, але ми 
до них не пішли. Ми прийшли 
до вас!» І дійсно, протягом 
усього фесту павільйон наших 
північних сусідів був практич-
но порожнім, незважаючи на 
те, що у них була дуже насиче-
на програма подій.

– До яких країн ще був 
настільки ж активний 
інтерес, як до України? 

– До Туреччини, адже цього-
річ їхній кіноіндустрії випов-
нюється сто років. Та й мину-
лоріч ця країна була головним 
ньюзмейкером, як Україна – 
сьогодні. Через це Туреччині 
була приділена особлива увага.

– Через політичну та 
економічну кризу в Укра-
їні зарубіжні фахівці піш-
ли на зустріч Одеському 
міжнародному кінофес-
тивалю, закликавши всіх, 
хто може – допомогти 
нашому форуму. Знаю, 
що організатори Канн-
ського кінофесту також 
посприяли українському 
павільйону.

– Так, наприклад, нам зроби-
ли знижку 50 відсотків на орен-
ду цього павільйону. Повна вар-
тість оренди складає близько 17 
тис. євро. На заощаджені ко-
шти ми змогли привезти в Кан-
ни режисерів та продюсерів, які 
представили своє кіно. Дуже 
важливо, щоб автори укра-
їнських фільмів презентува-
ли проекти особисто. Адже від 
цього суттєво зростає кількість 
укладених угод. Наприклад, 
дуже продуктивно цьогоріч 
винесли на суд свій анімацій-
ний проект «Крамниця співо-
чих пташок» режисер Анатолій 
Лавренішин та продюсер Віта-
лій Хало. Вони познайомилися 
з ключовими фестивальника-
ми та дистриб’юторами. Коли 
ж немає представників самої 
стрічки, то все, що можуть зро-
бити працівники павільйону, 
це надати контакти її творців. 
Але ефект від цього, звичайно, 
менший. 

– Які з фільмів конкурс-
ної програми фестивалю 
вразили ? 

– Найбільшим враженням 
став «Лєвіафан» Андрія Звя-
гінцева. Він перегукується з 
попередніми картинами режи-
сера. Це фільм, на який дійсно 
варто чекати.

ВРАЖЕННЯ

Альманах «Україно, гудбай» 
та повнометражна мелодрама 
«Істальгія» окреслили в сучасному 
вітчизняному кінематографі 
географічні та емоційні контури 
життя українців-емігрантів. 
Продовжить канву таких фільмів дра-

ма Тараса Ткаченка «Гніздо горлиці». 
Прем’єра картини запланована на весну 
наступного року. Стрічка розповідатиме 
про чудову буковинську родину, на яку 
почали звалюватися нещастя. Голова сі-
мейства втрачає роботу, в дочки важкий 

перехідний вік, а матері не вистачає зар-
платні на утримання всієї родини. Одного 
дня хтось зі знайомих пропонує їй поїхати 
на заробітки в Італію. Попрацювавши на 
Апеннінському півострові, жінка поверта-
ється додому. Однак в її очах немає радості 
від зустрічі з родиною, адже під її грудьми 
б’ється маленьке сердечко…

Сценарій до стрічки «Гніздо горлиці» на-
писав чернівецький письменник Василь 
Мельник. Головні ролі зіграли Рима Зюбіна 
та Віталій Лінецький, на рахунку яких понад 
п’ятдесят картин. 

У кар’єрі режисера Тараса Ткаченка 
цей фільм, будемо сподіватися, знаме-
нуватиме вихід на новий якісний рівень. 
Дві короткометражки та мелодрама-
тичний телефільм, зняті ним до цього, 
практично без залишку розчинилися 
в тихому струмочку вітчизняного кіно 
останніх років. Побачимо, чи витримає 
випробування часом «сплетене» ним 
«Гніздо»...

Емігранти сплели в українському кіно «Гніздо горлиці» 
ЗНІМАЛЬНИЙ МАЙДАНЧИК
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Майже під завісу сезону 
Національний театр 
імені Івана Франка 
масштабно, естетськи 
і зірково вистрілив 
класикою – прем’єрою 
«Живий труп» за Львом 
Толстим у постановці 
Романа Мархоліа, який 
свого часу очолюючи 
Севастопольський театр 
імені А. Луначарського, 
заснував фестиваль 
«Херсонеські ігри». 
Минулоріч знову ж у 
Севастополі він провів 
фест «Війна і мир».

Давно, певно з часів 
«Ревізора» у поста-
новці Ігоря Афана-
сьєва, не виходив 

разом на франківську сце-
ну аж такою мірою зірковий 
склад – народні артисти Укра-
їни Олексій Богданович, На-
таля Сумська, Остап Ступка й 
Олександр Задніпровський, 
заслужені артисти Тетяна Мі-
хіна, Анжеліка Савченко, Олег 
Стальчук і Наталя Корпан. 
До цього додалася ще й по-
тужна масштабна сценогра-
фія Володимира Ковальчука 
– 8-метрова стіна, вікна якої 
слугують також екраном для 
відеопроекції, а також рафі-
новані костюми Наталі Рудюк 
– тут і криноліни, і вишукані 
перуки, краги\, багаторазова 
переміна суконь.

«Живий труп» і справді вий-
шов може аж надміру вигадли-
вим, надто естетським, зовсім 
несхожим на наші уявлен-
ня про Льва Толстого, що так 

прагнув простоти у житті. Іс-
торія про аристократа Федора 
Протасова, який кинув дружи-
ну, закохався у циганку Машу, 
а потім, замість оформити роз-
лучення, імітував самогубство. 
Тим часом його офіційна дру-
жина вийшла заміж за дру-
га дитинства. За кілька років 
правда спливла, зацікавила 
слідчих...

Власне, життєва ситуація в 
«Живому трупі» аніскільки не 
є простою чи ясною. І вишука-
не вирішення вистави Рома-
ном Мархоліа свого роду тому 
підтвердження. Головний ге-
рой, Федір Протасов у вико-
нанні Олексія Богдановича, 
є справді «живішим за решту 
живих». Лише йому одному, 
хто так гостро не сприймає 
умовностей світського жит-
тя, відмовляється існувати за 

встановленими правилами мо-
ралі, смаку, всяких інших при-
стойностей, прикриваючись 
якими можна творити будь-
яке беззаконня, режисер і ху-
дожники лишили більш-менш 
людиноподібний вигляд. Усі 
решта – називайте, як хочете, 
– зомбі, трупи, потойбічні чи 
штучні істоти. На диво при-
вабливі у своїх личинах. При 
цьому, кільком акторам до-
водиться грати одразу кілька 
ролей, змагаючись самим із 
собою в їхній гострій характер-
ності, епатажності зов нішніх 
виявів.

На перший погляд здаєть-
ся, що «Живий труп» – зо-
всім не про наш час. Данина 
класиці, шикарно і вигадли-
во втілена на сцені. Доповне-
на чорно-білим відеорядом, 
так само вишукано естетським 

і позбавленим життєвості. Це 
вистава про прикру втечу від 
життя, відмову від статусу, гро-
шей, наперед визначеності і 
захищеності. І Федір Прота-
сов розповідає своє життя, не-
мов сюжет для кіно, і йому не 
важливо навіть, кому саме він 
розповідає – слідчому, випад-
ковому знайомому у трактирі, 
самому собі чи своїй коханій. 
Для нас із вами це історія дещо 
про інше – не про банальний 
любовний трикутник, і навіть 
не про втечу від набридлого 
штучного життя. Вона про без-
дієвість, і про кару за неї. Про 
малодушність, про недодії і по-
рожні слова, які лише більше 
заплутують людину.

Фото Валерії  Ландар
На фотознімку:

Сцена з вистави

Покара бездієвості ФЕСТИВАЛЬНИЙ ТИЖДЕНЬ
На цьому тижні одразу в двох обласних центрах 

України пройшли два значимі театральні фестива-
лі. Вже вшістнадцяте наприкінці травня в Херсоні 
царює «Мельпомена Таврії». Театру вдалося пере-
творити фест на справжнє театралізоване свято 
для всього міста. В його рамках відбувається уро-
чиста хода вулицями Херсона, а цьогоріч сюди до-
далися зустрічі з митцями, розгортання величез-
ного 50-метрового рушника, флеш-моби за участю 

акторів та дітей, різноманітні конкурси, включно із 
презентацією колекції жіночих суконь.

Для театралів було підготовлено родзинки у ви-
гляді вистав криворізької «Академії руху», хер-
сонських театру імені Миколи Куліша (господар 
фестивалю) та лялькового театру, а також театру 
«Віримо!» з Дніпропетровська, колективів із пор-
тугальської Браги, з театру імені Івана Озаркеви-
ча (Коломия), Київського академічного Молодого 
театру та Національного театру імені Івана Фран-
ка. Шанувальники театрального мистецтва мали 
можливість поспілкуватися з Ларисою Кадировою, 
Дмитром Богомазовим та іншими членами журі 
й гостями фесту, послухати сценічні читання п’єс 
Анатолія Крима, Тетяни Іващенко й Андрія Курей-
чика і тематичні круглі столи. Традиційно в рамках 
«Мельпомени Таврії» відбувається і нарада ди-
ректорів театрів із України за участю представни-
ків Міністерства культури України. Детально про 
фестиваль «Мельпомена Таврії» читайте в журналі 
«Український театр» № 3, що вийде друком напри-
кінці червня.

Натомість у Черкасах уже вдев’яте мала місце 
«Сцена людства», фестиваль-присвята 200-літтю Ве-
ликого Кобзаря, завдяки якій черкащани на рідній 
сцені можуть побачити здобутки світового театраль-
ного мистецтва. Серед глядачів приємно, як завжди, 
зустрічати найкращих представників черкаської ін-
телігенції – акторів, митців, викладачів, представ-
ників міської влади. Більшість вистав були присвя-
чені шевченківській тематиці – це, зокрема, «Стіна» 
Львівського театру імені Лесі Українки і «Така її доля» 
– композиція Станіслава Мойсеєва в Національно-
му театрі імені Івана Франка (читайте детальніше 
у 2 числі журналу «Український театр»). Хіба тільки 
грузинські гості – Тбіліський російський драматич-
ний театр імені Олександра Грибоєдова – привезли 
виставу не за Шевченком, а «Грозу» О. Островського, 
якою відкрили фестиваль. Ці красиві, запальні люди 
вітали нас, як своїх ідейних братів та сестер, бажали 
терпіння та мужності, співчували нашим втратам. За 
три дні в Україні вони пізнавали її, вчилися любити, 
побували на Тарасовій горі і на батьківщині Богдана 
Хмельницького.

Надія СОКОЛЕНКО

Читаючи Франка
У Будинку актора 
Національної спілки 
театральних діячів 
України відбувся сьомий 
Всеукраїнський конкурс 
професійних читців 
імені Івана Франка, на 
який в цей непростий 
час прибули тринадцять 
учасників із усієї України.
Цьогоріч захід прово дився 

спілкою спільно з державною 
установою «Творчо-вироб ни-
чий та нав чаль но-дослід ниць-
кий центр розвитку сучасного 
мистецтва». Фінансування його 
здійснювалося за рахунок асиг-
нувань, передбачених у дер-
жавному бюджеті Міністерству 
культури України на 2014 рік. 
Учасників конкурсу привітав 
заступник директора Департа-
менту мистецтв та навчальних 
закладів Мінкультури Михайло 
Швед.

Незмінним головою журі 
була народна артистка Укра-
їни Раїса Недашківська. До 
його складу ввійшли заслу-
жена артистка України Олена 
Баша, професор КНУ театру, 
кіно і телебачення імені Івана 
Карпенка-Карого Алла Гла-
дишева, заслужений артист 
України Олег Комаров, заслу-
жений артист України Борис 
Лобода. Гран-прі отримав сту-
дент ІІ акторського курсу КНУ 

ім. І. Карпенка-Карого Воло-
димир Чалчинський, а 1–3 
місця посіли відповідно Анна 
Устінова (ІІІ курс, Дніпропе-
тровськ), Іван Макаришин (IV 
курс, Львів), Юлія Шевченко 
(ІІІ курс, Харків).

Цей конкурс – одне із двох 
щорічних змагань читців 
НСТД України. Друге – Все-
український конкурс профе-
сійних читців імені Лесі Укра-
їнки, що восени традиційно 
проходив у Ялті, цьогоріч 
спілкою запланований на ма-
лій батьківщині Лесі – на Во-
лині, у Луцьку і з додатковою 
культурною програмою у Ко-
лодяжному. Він відбудеться 
увісімнадцяте.

Нинішній захід продемон-
стрував, хай не такий уже ви-
сокий, але хороший рівень 
підготовки всіх без винятку 
учасників, а тому конкурс «го-
рів рівно», як свічка, запале-
на Раїсою Недашківською від 
благодатного вогню з Єрусали-
ма біля портрета Івана Фран-
ка. Гадаю, членам журі було 
непросто визначитися. Після 
вручення відзнак голова журі 
сказала, що тільки подальше 
творче життя остаточно назве 
справжніх переможців.

Трохи здивував спокійний, 
ліричний тон конкурсу, на яко-
му читаються за положенням 
виключно твори Франка, зди-
вував сам їхній вибір у цей не-

спокійний час, адже за настро-
єм було багато лірики і менше 
патетики. Крім переможця Во-
лодимира Чалчинського, який 
читав композицію з листів Іва-
на Франка до Ольги Рошкевич 
«Якщо ти не любов, яке ж ім’я 
твоє?», тему кохання чи не так 
само глибоко розкрили Іван 
Шимонко (м. Київ) та Ганна 
Михайліченко (м. Запоріжжя).

Цьогоріч голові журі не вда-
лося знайти позабюджетні ко-
шти на символічні грошові 
премії переможцям. В якості 
відзнак прислужилися книги 
членів журі, твори мистецтва: 
книжка зі сценічної мови Алли 
Гладишевої, видання спога-
дів про колег-акторів Олега 
Комарова, картини з колекції 
Будинку актора, а особливим 
подарунком власнику Гран-
прі стала мистецька тареля 
всесвітньо відомої керамістки 
Людмили Мєшкової, вистав-
ка якої якраз проходить у за-
повіднику «Софія Київська». 
Мисткиня була присутня на 
програмах обох днів заходу і 
особисто вручила свій твір го-
ловному переможцю.

Валентина ГРИЦУК
Фото Наталії СТЕШЕНКО.

На фотознімку: Людмила Мєшкова 
вручає свій твір Володимиру 

Чалчинському
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Ці слова належать 
тернополянці Ірині 
Муляр, яка втратила 
руку, а згодом і життя, 
але залишила по 
собі різножанровий 
творчий спадок.

Виставку робіт мисткині «Я 
вірила в прекрасне» відкри-
ли в Замковому палаці міста 
Збаража. Ірина Муляр майже 
сім років боролася з тяжкою 
недугою. 13 грудня 2013-го ді-
вчині виповнився 21 рік, а на-

ступного дня вона відійшла у 
вічність, хоч і пройшла трива-
ле лікування, важкі операції за 
кордоном. Її надихало, додава-
ло сили у боротьбі з хворобою 
саме мистецтво.

− Іринку ми лікували в клі-
ніках Росії, Австрії, Поль-
щі, – розповіла її мама Леся 
Муляр. – Але хвороба про-
гресувала, довелося ампу-
тувати руку до ліктя, згодом 
до плеча… Це сталося у 2006 
році. Рідні, близькі, друзі 
підтримували, допомагали. 

Мій двоюрідний брат Олек-
сій, архітектор за освітою, за-
пропонував зайнятися малю-
ванням, й Ірина малювала: 
спочатку на склі, згодом – на 
полотні.

Ірина Муляр була духовною 
особистістю, і, напевно, тому 
в її доробку багато ікон та кар-
тин за релігійними мотивами. 
В експозиції 29 творів: вишив-
ки, роботи на склі, графіка, 
живопис. На відкритті вистав-
ки заступник голови Терно-
пільської облдержадміністра-
ції Леонід Бицюра наголосив: 
«Дівчина особливо сприйма-
ла світ, його красу й неповтор-
ність, це передала у картинах. 
Експозиція вражає і кількістю 
робіт, і багатою палітрою ко-
льорів, і різноманіттям технік, 
і яскравими образами. Думаю, 
що її творчість спонукатиме 

нас бути вдячними, цінувати 
те, що маємо, не нарікати й гід-
но долати будь-які труднощі».

Роботи юної художниці виріз-
няються яскравими барвами. 
На одній із останніх зображені 
три подруги. Одна з них − Ма-
рія Макух на відкритті експози-
ції розповіла, що вдячна долі за 
те, що знала Ірину: «Іра вірила 
в прекрасне, і такою залишить-
ся в нашій пам’яті. Її охрести-
ли сучасною Лесею Українкою, 
бо вона так само «щоб не пла-
кать… сміялась».

Виставка експонуватиметься 
у Національному заповіднику 
«Замки Тернопілля» протягом 
місяця.

Ольга СТАНКЕВИЧ

Майстер
Андрій НАДЄЖДІН, 
мистецтвознавець

Персональна експозиція 
творів заслуженого 
художника України Сергія 
Шаповалова відкрилася 
у Кіровоградському 
художньо-меморіальному 
музеї Осмьоркіна. 

Кожна зустріч із твора-
ми пана Шаповалова – 
захоплююча подорож 
у світ експресії кольо-

ру і світлоносності відкритих 
фарб. Недарма і каталог, який 
було презентовано на відкрит-
ті отримав назву «Експресія 
кольору Сергія Шаповалова». 
Ця виставка входить до серії 
«Лауреати обласної премії у 
сфері образотворчого мистец-
тва та мистецтвознавства імені 
Олександра Осмьоркіна».

Художник народився 15 трав-
ня 1943 року в селі Інгуло-
Кам’янка на Кіровоградщині. 
Закінчив Олександрійське пе-
дагогічне училище, Київський 
художній інститут. Із 1974 
року працював художником-
живописцем у Кіровоград-
ських художньо-виробничих 
майстернях Худфонду УРСР. 
Член Спілки художників, ла-
уреат обласної премії імені 
Олександра Осмьоркіна, за-
служений художник України.

Майстер творить свої карти-
ни за допомогою пензля і мас-
тихіну. Яскраві випадковості, 
що народжувалися під руха-
ми руки, художник навчився 
використовувати як законо-
мірності. Із другої половини 
 1980-х років застосовує цю 
техніку до написання станко-

вої картини. Його твори на 
історично-побутову тематику 
пронизані духом української 
пісні, старовинних легенд, зви-
чаїв та обрядів. Споглядаючи 
картини «Добрий вечір, ще-
дрий вечір!», «Козак Мамай», 
«Гомін, гомін», «Чумацькі 
мари», не можна не помітити 
тієї феєричності, магічної каз-
ковості, якої митець досягає, 

майстерно оперуючи велики-
ми кольоровими масами, на-
кладаючи одна на одну чисті, 
соковиті фарби.

У той же час Сергій Шапова-
лов активно займається пей-
зажним живописом. Митця 
захоплює старе місто з його 
вкритими бруківкою вулиця-
ми, модерновими «палаццо» 
і класичними церквами. Для 
їхнього зображення він шукає 
оригінальні, небачені до того 
ракурси і повороти.

Та все ж, пейзаж пейзажем, 
а найбільш вільно і комфорт-
но почуває себе Сергій Шапо-
валов у натюрморті. Улюбле-
на тема художника – квіти. Їх 
розмаїта природна барвистість 
надає можливості сповна ви-
плеснутися насиченій кольоро-
вими враженнями емоції… Се-
рія «польових» натюрмортів з 
промовистою назвою «Степова 
Елада» свого часу стала яскра-
вим освідченням Сергія Ша-
повалова в любові до рідного 
краю. Тому основою нинішньої 

виставки стали натюрмортні 
композиції, в яких квіти неначе 
святкові салюти віншують силу 
і могутність природи.

Сергій Шаповалов – учас-
ник багатьох міських, облас-
них, всеукраїнських та зару-
біжних виставок, таких як: 
Всеукраїнська художня ви-
ставка «Мальовнича Украї-
на» до Шевченківського свята 
«В сім’ї вольній, новій» (1986–
2007 рр.); Всеукраїнська худож-
ня виставка «Наш час – наш 
простір» (2008 р.); Міжнарод-
не бієнале «Імпреза-89», Івано-
Франківськ; художні вистав-
ки «Нью-Йорк. Інтер-ЕКСПО 
2002», США; «Російський дім», 
Берлін, Німеччина (2002 р.); 
«Мистец тво України», Москва, 
Росія (2002 р.). Має понад де-
сять персональних виставок, 
серед яких є зарубіжна в Гва-
далахарі (Іспанія) 2004 року. У 
2010 році персональна вистав-
ка творів заслуженого худож-
ника України С. Г. Шаповалова 
«Розквітай, Україно» експону-
валася в Києві в Національному 
музеї Тараса Шевченка. Його 
картини знаходяться у збірках 
Кіровоградського обласного 
худож нього музею, художньо-
меморіального музею Осмьор-
кіна, в художніх музеях Ізмаїла, 
Переяслава-Хмельницького, 
численних приватних колек-
ціях в Україні та за кордоном. 
Значна частина робіт закупле-
на Міністерством культури 
України.

 
На фотознімках: Сергій Шаповалов 

під час презентації виставки. 
Картина «Фарби осені»
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Я вірила в прекрасне

 «ШЕВЧЕНКІАНА
ОЛЕКСАНДРА САЄНКА»
Виставка під такою назвою відкрилася у Націо-

нальному музеї Тараса Шевченка за сприяння Мі-
ністерства культури України.

Колекція унікальних малярських творів, гобеле-
ни, панно, акварелі, графіка та рисунки – цю непо-
вторну красу залишив нам незабутній Олександр 
Саєнко. Він зробив значний внесок у розвиток на-
ціонального стилю та вітчизняного мистецтва, яке 
сьогодні шанують й далеко за межами України. 
Кожна його робота пронизана волелюбними ідея-
ми великого Кобзаря, в кожній відчувається любов 
і тепло.

Гідний внесок до вшанування 200-річчя від 
дня народження Тараса Шевченка зробила роди-
на Саєнків – це книга-альбом, що носить назву 
«Шевченкіана Олександра Саєнка», автором якої є 
донька митця – Ніна Саєнко. Книга вийшла за під-
тримки Міжнародного благодійного фонду «Фонд 
Олександра Саєнка», Благодійного фонду «ДАР» та 
Благодійного фонду Богдана Гаврилишина.

– Не один рік пішов на підготовку, збір матеріалів 
для книги, – розповіла Ніна Олександрівна. – Об-
разу великого Кобзаря, інтерпретації його творів 
Олександр Саєнко присвятив дуже велику кількість 
робіт. Аналізуючи його творчу спадщину, просто 
неможливо не відчути вплив волелюбних мистець-
ких ідей Тараса Шевченка. І цей вплив, починаючи з 
1920 року, в Українській академії мистецтв активно 
пронизував весь творчий шлях митця. Шевченкіа-
на художника увібрала в себе монументальні пан-
но та живописні роботи 1930–1950 років, головною 
тематикою яких було перебування Шевченка на 
Чернігівщині, зокрема в Борзні та ї ї околицях. У цій 
книзі вперше подано відомості про дві акварелі (з 
репродукціями), створені, ймовірно, Тарасом Шев-
ченком під час перебування на Борзнянщині.

Понад 100 малярських полотен, акварелей, гра-
фічних аркушів та рисунків відтворюють сцени зу-
стрічей поета з українськими діячами культури та 
селянами. Значну цінність становлять замальовки 
архітектури, творів народного мистецтва, якими 
цікавився Тарас, а також збережені старожитнос-
ті. Ніна Олександрівна цією книгою передала всю 
любов та зацікавленість свого батька творчістю та 
життям великого Кобзаря. 

Людмила ЧЕЧЕЛЬ
Фото авторки

СПАДЩИНА
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 ЩО ДАЛІ?
«Революція гідності» в Україні перемогла. Уже 

відбулися президентські вибори. Сепаратисти на 
сході країни ось-ось мають бути розгромлені сила-
ми АТО… А як ми житимемо опісля цієї, здається, 
остаточної перемоги? Саме про це зараз розмірко-
вують у харківському Єрмілов-Центрі. Утім – між-
народна виставка під промовистою назвою «Після 
Перемоги» має ще ширший філософський контекст.

«Досить точним є твердження про те, що не іс-
нує об’єктивної історії. Підручники коригуються і 
переписуються у відповідності з інтересами сучас-
ної політики, проливаючи світло на те, що раніше 
було не важливо, а деякі події навпаки стираються 
з пам’яті», – впевнений куратор проекту, відомий 
художник Микола Рідний.

«Сучасна українська ситуація перманентних про-
тестних спалахів, переповнена підміною понять, 
ускладнює позицію адекватної аналітики і рефлек-
сії, що не була б заплямована оманою радикальної 
бінарності. Реальна політика потребує постійного 
оновлення, позбавлення від брехливої і абсурдної 
пропаганди, вимагаючи обирати чиюсь одну сторо-
ну і зневажати інших, направляє громадську енер-
гію в порожнє русло ненависті, вигідне тій чи іншій 
групі політичних еліт. За допомогою дослідження, 
аналізу, рефлексії та інших засобів мистецтва по 
осмисленню ситуації, важливо представити різні 
точки зору, справедливих щодо суспільства і окре-
мих людей, що з повагою ставляться до історичної 
пам’яті, але готові боротися за майбутнє», – наго-
лошує М. Рідний.

Участь у виставці взяли відомі своєю громадян-
ською позицією художники Анна Вітт (Німеччина), 
Артур Жмієвський (Польща), Ольга Житліна та Давід 
Тер-Оганян (Росія), Олександр Бурлака та Олексій Ра-
динський, Борис Михайлов, Леся Хоменко, Микита 
Кадан, Давід Чічкан, Саша Курмаз, Тарас Каменной, 
Сергій Попов та Микола Рідний. Також у Центрі сучас-
ного мистецтва пройшла дискусія. Паралельно від-
булася програма кіно- і відеопоказів.

 МАЛЕВИЧ НЕ СКИНУТИЙ!
Національний художній музей України, разом із 

Польським інститутом у Києві та галереєю «Арсе-
нал» у Білостоку (Польща), представили виставку 
«Місця. Лауреати Мистецької премії ім. Казимира 
Малевича».

Виставка «Місця» стала першою спільною пре-
зентацією творчості лауреатів Мистецької премії 
ім. Казимира Малевича: Алевтини Кахідзе, Стаса 
Волязловського та Жанни Кадирової. Цей проект 
вперше побачили відвідувачі галереї «Арсенал» у 
Білостоку (Польща) в 2013 році. Українська презен-
тація в НХМУ була запланована на 21 лютого 2014-
го, але... Як відомо, від 19 січня музей вимушено 
зачинився через облогу силовиками та протисто-
яння на вул. Грушевського.

«Ситуація в країні змінила не лише дати виставки, а 
й контекст. Стали іншими суспільство, музей і самі ху-
дожники. Місце й надалі лишається головним моти-
вом трьох історій, але набуває нових сенсів. Лауреати 
Премії Малевича досліджують залежність між зоною 
публічною та приватною, висловлюються на тему 
відносин індивідуума та суспільства і запрошують 
до рефлексії глядача», – наголошують зараз у музеї. 
Утім, які би зміни усіх нас не спіткали, загалом треба 
зазначити: роботи переможців Премії Малевича, які 
використовують дуже різні формальні засоби для ко-
мунікації з аудиторією, стали знаком потужного роз-
витку української художньої сцени останніх років. 

Принагідно:
Мистецька премія імені Казимира Малевича за-

снована у 2008 році з ініціативи Польського інсти-
туту, у партнерстві з CSM (Фундацією Центр Сучас-
ного Мистецтва). Премія є свідченням пам’яті та 
визнання Казимира Малевича – митця польського 
походження, котрий народився в Києві, вручаєть-
ся раз на два роки митцеві віком до 40 років, який 
народився в Україні, незалежно від теперішнього 
місця перебування, за внесок у розвиток сучасного 
мистецтва, зокрема за якість, майстерність, досяг-
нення та значущість створених робіт.

сучасне мистецтво
редактор рубрики  

Алла ЧЕРДИНЦЕВА 

Інтервали Ігоря Яновича
Борис ФІЛОНЕНКО

У Національному музеї 
ім. А. Шептицького 
у Львові відкрилася 
масштабна персональна 
виставка метра 
українського контемпорарі 
Ігоря Яновича.

«Інтервал» – велика 
експозиція чотирьох 
найбільш значущих 
проектів художника: 

«Діалог» 2009 р., «Контекст» 
2009 р., 2011 р., 2012 р., 
«Суб’єктивний простір» 2011 р., 
«Течія» 2013 р., створених у 
співпраці з арт-центром Пав-
ла Гудімова. Шлях по залах му-
зею, відірваний від хронології, 
здебільшого продиктований 
особливостями простору. Він 
починається з проекту «Діа-
лог». Уже в назві, пом’якшуючи 
можливі очікування «проти-
стояння» фігуративу та аб-
стракції, серія зводить до од-
ного живопис Яновича та 
сакральні дерев’яні барокові 
скульптури Івана Георгія Пін-
зеля, а також роботи невідомих 
народних майстрів. Залучені до 
спільної розмови, «два полюси 
спіритуальності» (як їх називає 
Олена Мартинюк) – це не лише 
пластично-образне зіставлен-
ня, а й рефлексія автора про 
тимчасовість і руйнацію світу, 
про травму часу.

Майже повної свободи ма-
теріал отримав в останній се-
рії Яновича «Течія». Худож-
ник якомога менше впливає 
на цю течію, продиктовану са-

мим єством світу, закріплену 
на полотнах. Найбільш дієви-
ми силами тут стають тяжін-
ня та опір. Десь дискутуючи з 

Гераклітом про «все тече, все 
змінюється», Янович створює 
«композиції, що оперують ви-
падковістю» у поєднанні із 

«волею матеріалу», гальмую-
чи невблаганний потік, утри-
муючи цінність миті.

Одвічній опозиції внутріш-
нього та зовнішнього про-
стору, яка має неабияке зна-
чення для абстрактного 
мистецтва, Янович присвячує 
серію «Суб’єктивний простір». 
Позанаративним поводирем 
тут стає лінія – «спонтанна й 
експресивна, позбавлена кон-
кретного змісту», яка нікуди 
не веде, проте створює особли-
вий 3D конструкт – оточуючий 
площу навколо лінії, свідо-
мість навколо суб’єктивності, 
які – на папері, чи то у процесі 
глядацького стеження – зніма-
ють бар’єр внутрішнього та зо-
внішнього.

«Контекст» народився під 
час перегляду робочих фото-
графій, на яких взаємозв’язок 
художніх робіт із «непотріб-
ним» муром дав окрему тему 
– виведення абстрактного жи-
вопису в незвичне для нього 
середовище. Не галерейне і 
не музейне, а, як його називає 
сам Янович – соціальне (на-
віть якщо там немає людей). 
Разом із фотографом Марією 
Биковою він зробив серію ін-
стальованих у простори Льво-
ва, Києва та Чорнобиля робіт, 
чекаючи на ту саму третю сут-
ність, що виникне від зістав-
лення картини й середовища, 
їх контрасту чи розчинення од-
ного в іншому.

На фотознімку: Робота І. Яновича, 
із проекту «Течія», 2013, полотно, 

мішана техніка

Микола Малишко в тулузькій Espace Croix-Baragnon
У рамках Міжнародного 
фестивалю сучасного 
мистецтва FIAT у 
Тулузі представлено 
скульптури киянина 
Миколи Малишка.
Його роботи вперше досягли 

кордонів Франції, окреслив-
ши цим новий етап презента-
ції творчості автора за межами 
України. 14 скульптур, кожна 
з яких є вираженням життє-
вого стану, утворює образ «де-
революдини» – символу віри 
митця в силу людського духу. 
Набуваючи ще більшої акту-
альності, його роботи деда-
лі швидше наближаються до 
загальнолюдських значень. 
Адже озвучують стани глибоко 
особистої історії, закоріненої в 
національне минуле.

З одного боку, ця історія тран-
слює близькі кожному україн-
цю автентичні «коди», архаїчні 
підвалини яких знаходять відо-
браження в культурах всього єв-
ропейського регіону. З іншого, 
авторська філософія «дії», що 
передбачає практику постійно-
го переосмислення і допрацю-
вання творчого матеріалу, де-
монструє напрочуд сучасний 
підхід до творчості. На підтвер-
дження цьому, він переконує, 
що «найкращим є те мистецтво, 
яке робиться зараз»: «Моє мис-
тецтво швидше модерне, аніж 
архаїчне. А модернізм завжди 
відкидав  те, що мало відійти».

Тісний зв’язок формаль-
ного й змістового підносить 

творчість скульптора до рів-
ня українських митців, яких 
він вважає своїми вчителями. 
Їхній вплив не є очевидним, 
адже виявляє себе в складно-
му нашаруванні власних зна-
хідок Малишка. Тут, поруч із 

монументальною виразніс-
тю скульптур Івана Кавалері-
дзе, – природна велич люд-
ської особистості, водночас 
сильної і тендітної як дерево. 
Її Малишко трепетно дослі-
джує вже багато років. Тоді 

як «архітектурна» основа ро-
біт нагадує конструктивістські 
експерименти Олександра Ар-
хипенка з їх поліхромією, ла-
конізмом та «рухом». Не менш 
значущим, але вже з точки 
зору вираження емоцій, для 
скульптора є доробок нещо-
давно відкритого для світу Іва-
на Георгія Пінзеля. Його живі 
й пристрасні, «неканонічні» 
святі змінюють уявлення про 
природу віри – саме те, чого 
шукав і не знаходив Малишко 
в монументальних зразках ра-
дянської пластики.

Окремим і найвагомішим 
чинником впливу на автора є 
дерево – улюблений матеріал, 
який найбільше ідентифіку-
ється з людиною: «Так само як 
людина, – каже митець, – де-
рево живе й росте». Його мож-
на торкатися і «прочитувати» 
не тільки «зором розуму», а й 
всіма чуттями тіла. Саме че-
рез дерево скульптор реалізує 
одвічні дихотомії людського 
існування – свободи й обме-
ження, величі й ницості, під-
несення й розчарування. У 
Малишка скульптура стає що-
денником, який ретельно фік-
сує важливі моменти буття та 
істини. А ще – набуває позача-
совості.

Олена ЄГОРУШКІНА
На фотознімку: Робота М. Малишка, 

«На белебні», 1994, дерево 
(в експозиції ПАРКАН, Мистецький 

Арсенал, Київ, 2009)
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Світлана СОКОЛОВА

  ЗАРАДИ ЄДНОСТІ ТА МИРУ
«Якщо війна розпочинається в думках людей, 
то саме в думках людей повинен вибудовуватися 

й захист миру» 
(Конституція ЮНЕСКО)

24 травня в рамках Міжнародного проекту «Все-
світній день внутрішнього миру» («The World Day for 
Inner Peace») біля сцени на Майдані Незалежності 
відбувся соціальний флешмоб «Молитва за мир і єд-
ність в Україні та всьому світі» за участі близько 450 
осіб. Ініціатори ідеї – Всеукраїнська спілка об’єднань 
громадян «Асоціація Сахаджа Йоги України». Метою 
флешмобу стало здійснення колективної молитви-
звернення про пробудження духовної сили любові 
всередині кожної людини задля ідеї просвітлення ін-
дивідуальної й колективної свідомості та еволюцій-
ного розвитку людства. Зібралися люди незалежно 
від віку, статусу, віросповідання та національності, 
від малого до найстаршого – молитися разом за мир 
в Україні й цілому світі. Звучало звернення: «Ти, укра-
їнцю, росіянине, американцю, італійцю, індійцю, аф-
риканцю, китайцю, ...зробімо це разом! Приходь на 
Майдан Незалежності заради ідеї “Єдності, миру та 
любові”. Якщо ти маєш національне вбрання cвоєї 
країни, одягни його!» Учасники виконали молитву до 
Творця за встановлення миру на українській землі та 
духовне просвітлення всього людства, пісні на слова 
Є. Пашковського «Молитва за Україну», Т. Петриненка 
«Україно» та Д. Х. Остермана «Нірмала Ма» прадав-
ньою мовою санскрит (англійською транскрипцією).

Кожний учасник прийшов із квіткою – символом 
внутрішньої молитви до Творця, і під час акції під-
німав ї ї до неба.

Паралельно флешмоб пройшов в містах Івано-
Франківськ (на вул. Незалежності), Львів (проспект 
Свободи, біля пам’ятника Шевченку) та Біла Церква 
(площа Шевченка). 

* * *
JAZZ BAND Київського національного університе-

ту культури і мистецтв став єдиним українським 
колективом, запрошеним до участі у престижному 
міжнародному фестивалі молодіжних біг-бендів 
«FLORA-JAZZ 2014», який проходив у місті Вільнюсі 
(Республіка Литва). Артисти взяли участь у відкрит-
ті і закритті заходу, дали два сольних концерти у ві-
домому вільнюському джаз-клубі «Тamsta-club» і 
Ботанічному саду Вільнюського університету.

Концертні програми закінчувалися імпровізова-
ним джем-сейшном артистів різних молодіжних біг-
бендів, у тому числі за участю солістів JAZZ-бенду. Ви-
ступи наших співвітчизників отримали високі оцінки 
виконавської майстерності й імпровізованості.

Знайомство з традиціями Японії
З великим успіхом це 
відбулося у столиці, 
у Центрі культури і 
мистецтв Національного 
технічного університету 
України «КПІ» під час 
благодійного заходу 
«День Японії».

Організаторами ви-
ступили Посоль-
ство Японії в Укра-
їні, Дитячий фонд 

ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, 
Українсько-Японський Центр 
НТУУ «КПІ» разом із зазна-
ченим вище навчальним за-
кладом.

– У різних куточках світу 
діти однаково потребують за-
хисту, уваги, піклування. Сус-
пільство має дбати про їхню 
безпеку, здоров’я, створюва-
ти можливості для розвитку, 
– підкреслив у виступі ректор 
Національного технічного уні-
верситету України «Київський 
політехнічний інститут» Ми-
хайло Згуровський.

– Уряд Японії, починаючи 
з 1952 року і до теперішнього 
часу, є одним із головних до-
норів діяльності ЮНІСЕФ, ор-
ганізації, що допомагає дітям у 
всьому світі. У 2012 році обсяг 
фінансової допомоги від уря-
ду цієї країни склав близько 
200 мільйонів доларів США, 

що є п’ятим показником у сві-
ті. Окрім цього, Японія вже 
протягом багатьох років за-
ймає перше місце у світі за 
об’ємом фінансової допомоги 
фонду ЮНІСЕФ від населен-
ня та приватного сектору. Це 
свідчить про дуже тепле став-
лення японців до цієї організа-
ції, – сказав Надзвичайний та 
Повноважний Посол Японії в 
Україні Тоічі Саката.

Організатори популяризува-
ли культуру країни сонця, що 
сходить, поширювали знання 
про здоровий спосіб життя, 

йшлося про важливість попе-
редження йододефіциту серед 
молоді та дітей.

– Я вдячна Посольству Япо-
нії та всім партнерам за спів-
працю в інтересах дітей. Не-
стача йоду в організмі є 
однією з основних проблем 
здоров’я українців, через що 
Україна втрачає щороку інте-
лектуальний потенціал, якого 
б вистачило на 3000 геніїв, – 
сказала голова представни-
цтва ЮНІСЕФ в Україні Юкіе 
Мокуо. – Щоденне споживан-
ня йодованої солі є запорукою 

інтелектуального розвитку 
людини.

Гості «Дня Японії» побачили 
шоу «Тайко» (японські бара-
бани) у супроводі традиційних 
японських танців бон-одорі, 
взяли участь у майстер-класах 
з фурошікі (японський спосіб 
упаковки подарунків), оригамі 
та каліграфії.

Пан Посол проспівав на-
ціональну японську пісню 
«Батьківщина»–«Фурусато» 
разом з маленькими учасни-
ками вокального ансамблю 
«Київські соловейки» Олек-
сандрою Стецюк, Миколою 
Латушкіним та Валерією Сте-
цюк.

Посольство Японії в Украї-
ні представило благодійний 
ярмарок з витворами япон-
ського народного мистецтва, 
іграшками, дитячим одягом 
та іншими речами, які нада-
ли японські підприємства та 
спільнота. Усі кошти від про-
дажу передані ЮНІСЕФ та 
Міжнародному жіночому клу-
бу Києва (IWCK).

Завершився «День Японії» 
показом фільму-номінанта на 
премію «Оскар» 2014 – «Вітер 
дужчає» Хаяо Міядзакі.

Людмила ЧЕЧЕЛЬ
Фото авторки

Першовчителі 
ВОНИ ПОДАРУВАЛИ НАМ АБЕТКУ

Юрій ВАНІН

Товариство дружби 
«Україна-Болгарія» 
упродовж багатьох років 
урочисто відзначає 
День слов’янської 
писемності і культури, 
складаючи шану святим 
рівноапостольним братам 
Кирилу та Мефодію. 
Не став винятком 
і рік нинішній.
Яскраво відзначили цей день 

у Київському ліцеї № 293 І-ІІІ 
ступенів Деснянського району 
столиці, який є колективним 
членом товариства «Україна-
Болгарія». 

І не дивно, адже ці святі по-
дарували нам абетку, заклали 
підґрунтя слов’янської писем-
ності, літератури та мови. Вони 
поєднали слов’янські наро-
ди, першими переклали бого-
службові книги. А також спри-
яли тому, що Київська Русь 
прийняла хрещення й стала 
невід’ємною частиною Євро-
пейського простору.

У школу 21 травня завітали по-
важні гості: Надзвичайний та 
Повноважний Посол Республі-
ки Болгарія в Україні Красімір 
Мінчев разом із відповідаль-
ними працівниками посоль-
ства – радником Петаром Танє-
вим, військовим аташе Крумом 
Александровим та другим се-
кретарем посольства Ісмегюл 
Ахмед. Були присутні народ-
ний депутат України Володи-
мир Яворівський, голова Дес-
нянської райдержадміністрації 
міста Києва Петро Кузик, голова 

Асоціації українських письмен-
ників Олександр Бакуменко, 
представники районного управ-
ління освіти та інші гості.

Президент товариства друж-
би «Україна-Болгарія», член 
Української Ради Миру, про-
фесор Юрій Сєдих наголосив: 
«Вшановується пам’ять на-
ших першовчителів. Громад-
ська організація робить усе 
можливе, аби посилити вплив 
на культурне життя країни, 
зберегти, зміцнити культур-
ні, наукові, економічні дружні 
зв’язки між народами України 
і Болгарії. Маємо підтримку 
від співробітників Посольства 
Республіки Болгарії в Україні, 
особисто від Посла».

Красімір Мінчев звернув 
увагу: «Болгаро-українські 
відносини беруть початок із 
давніх часів. Їхнє коріння – у 
спільному слов’янському по-
ходженні та писемності на 
основі кирилиці». Також По-
сол схвально оцінив діяль-
ність товариства дружби, чле-
ни якого роблять суттєвий 
внесок у розвиток всебічних 
зв’язків між братніми народа-
ми. Він подякував директору 
ліцею Ларисі Костіній, віце-

президенту товариства за гар-
ну підготовку свята.

Пан Бакуменко та засновник 
нової науки «Густосології», 
професор, заслужений пра-
цівник освіти України Наталія 
Калашник передали бібліотеці 
школи свої авторські книги.

Ректор Київського універси-
тету права НАН України, заслу-
жений юрист України Юрій Бо-
шицький зазначив, що це свято 
стало символом торжества 
україно-болгарської дружби.

Колектив художньої само-
діяльності ліцею і спеціалі-
зованої школи № 23, колек-
тивного члена товариства 
«Україна-Болгарія» та школи 
мистецтв подарували присутнім 
концерт. Його родзинкою стали 
виступи лауреата міжнародних 
конкурсів Катерини Коврик, ан-
самблю «Яворина», колективу 
майстерні естрадно-циркового 
мистецтва «Комплімент» та 
зразкового художнього колек-
тиву театру «Пролісок». Учні 
показали хороші знання бол-
гарської мови, що відзначили 
представники Посольства Рес-
публіки Болгарії.

Професор Юрій Сєдих провів 
тематичний майстер-клас.

У виступі віце-президента 
товариства, заслуженого  пра-
цівника сфери послуг Хрис-
то Роглєва були приведені ці-
каві факти з його авторської 
книги «Видатні болгари в іс-
торії України». А саме: ство-
рення слов’янської абет-
ки можна віднести до 863 
року після Різдва Христо-
вого, згідно з Олександрій-
ським літочисленням, що ви-
користовувалося у той час 
болгарськими літописцями, 
і витоки християнства на те-
риторії Закарпаття сягають 
кирило-мефодіївських часів. 
Це означає, що місцеві жи-
телі прийняли християнство 
візантійського обряду ще до 
розділення церкви у 1054 
році. За переказами, Кири-
ло й Мефодій, ідучи в Мора-
вію, кілька місяців жили на 
Закарпатті, тому, мабуть, від 
них закарпатці першими й 
отримали християнську віру й 
церковнослов’янське богослу-
жіння.

Дні слов’янської писемнос-
ті і культури завершились 24 
травня офіційним прийомом 
у Посольстві Республіки Бол-
гарії в Україні. У привітанні 
Посла була ще раз зазначена 
велич праці рівноапостоль-
них братів Кирила та Мефодія 
для розвитку дружби народів 
слов’янських країн.

Студенти Університету Тара-
са Шевченка, де фахово вивча-
ють болгарську мову, привіта-
ли присутніх концертом.

ДО ВИТОКІВ
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«Калиновий спів»

редактор рубрики 
Наталія ЗІНЧЕНКО

Ірина СОЛУЯНОВА

У народі кажуть: 
без верби і калини 
нема України. Тож 
невипадково фестиваль-
конкурс вокально-
хорового мистецтва, 
який наприкінці 
травня завершився на 
Кіровоградщині, має 
назву «Калиновий спів». 

Нинішній потужний 
форум уже XXIII. За-
початкований у 1992-
му, за роки існування 

він не лише став популярним 
у численних шанувальників 
народного пісенного аматор-
ського мистецтва, а й здобув 
загальнодержавне визнання, 
отримавши статус всеукраїн-
ського. 

Родзинка цього проекту − в 
глибоко національній ідеоло-
гії, символіці та виплеканих ро-
ками традиціях. Ідея належить 
директору обласного Центру 
народної творчості, заслуже-
ному працівникові культури 
України Валентині Пращур.

Дійство розпочалося фести-
вальною ходою від Кіровоград-
ського академічного україн-
ського музично-драматичного 
театру імені Кропивницького, 
в якому проходив перший «Ка-
линовий спів», до філармонії, де 
нині відбулися яскраві презен-
тації творчих делегацій області.

Почесні гості та керівники 
колективів-учасників долучи-
лись до символічної церемо-
нії уквітчання калини стріч-
ками кольорів Державного 
прапора. А в цей час у фойє фі-
лармонії відкрилася експозиція 
декоративно-ужиткового та об-
разотворчого мистецтва «Кали-
новий розмай». До неї увійшло 
близько 200 робіт 40 народних 
умільців Вільшанського району, 
а також фотовиставка «Калино-
вий диво світ», що відтворює лі-
топис фесту. Традиційно учас-
ники випікають власні короваї, 
які є своєрідною візитною карт-
кою колективів.

І ось зі сцени лунає фести-
вальний гімн «Калиновий 

цвіт», а до емблеми – гілки ка-
лини – пов’язують рушник, ви-
шитий цьогоріч майстринею з 
Вільшанського району Тама-
рою Заболотньою.

Зі святом усіх привітали го-
лова Кіровоградської облас-
ної ради Олександр Чорно-
іваненко, заступник голови 
обласної державної адміні-
страції Віта Атаманчук, пред-
ставники громадських орга-
нізацій.

Берегиня «Калинового спі-
ву» Валентина Пращур від-
мітила, що вже 23 роки цей 
мистецький форум об’єднує 
тисячі аматорів, закоханих в 
українську пісню, в одну вели-
ку єдину родину. Вона щиро 
подякувала учасникам і об-
ласній владі, котра за нелег-
ких часів підтримала «Кали-
новий спів» й допомогла у 
його проведенні. 

Директор департаменту 
куль тури, туризму та куль-
турної спадщини облдержад-
міністрації Валентина Живо-
товська зачитала вітального 
листа від міністра культури 
України Євгена Нищука, в 
якому зазначено, що участь 
у мистецькому святі тако-
го рівня є найкращим вия-
вом відродження національ-
ної культури, популяризації 
української пісні, прагнен-
ням розвитку талантів, що 

стане запорукою майбутнього 
творчого злету.

Як завжди, в рамках фести-
валю відбулася благодійна ак-
ція «Даруємо пісню калино-
ву». У ній узяли участь творчі 
колективи Вільшанського 
рай ону, які виступили з кон-
цертною програмою в облас-
ному шпиталі ветеранів війни 
та праці.

Гран-прі отримав народний 
аматорський ансамбль пісні і 
танцю «Барвінок» Зна м’янсь-
кого міського Палацу культури 
(керівник – заслужений пра-
цівник культури України Єв-
докія Мельниченко). За це од-
ноголосно проголосувало журі 
на чолі із заслуженим діячем 
мистецтв України Борисом 
Притулою.

Серед переможців − народ-
ні аматорські хорові колек-
тиви «Відродження» Гайво-
ронського районного будинку 
культури (керівник Володи-
мир Лашкул), «Чарівниця» 
Палацу культури ВАТ «Біль-
шовик» м. Києва (керівник – 
заслужений працівник куль-
тури України Юрій Карнаух), 
«Дивоцвіт» Новоархангельсь-
кого районного будинку куль-
тури (керівник – заслужений 
працівник культури Украї-
ни Інна Денисенко). Приєм-
но вразив присутніх своєю 
творчістю колектив Олексан-

дрійського училища культури 
«Піснелюби» (керівник Ната-
лія Стрельник).

Високу майстерність вияви-
ли й хорові колективи сіль-
ських будинків культури: на-
родний аматорський хоровий 
колектив «Калина» з села Со-
колівське Кіровоградського 
району (керівник – заслуже-
ний працівник культури Укра-
їни Григорій Палій) та хор 
«Веселка» з села Рівне Ново-
українського району (керівник 
Олександр Міркунов).

Виступ колективу «Зоряни-
ця» Миколаївського міського 
палацу культури «Молодіж-
ний» (керівник Роман Вигор) 
надав святу яскравого півден-
ного колориту.

Цьогоріч «Калиновий спів» 
був особливим: панувала ат-
мосфера єдності, яка дала 
змогу відчути гордість за свій 
народ, звеличений красою са-
мобутнього мистецтва.

— Коріння роду нашого – 
міцні й глибинні! Крона духу 
нашого – вічна! – підкресли-
ла Валентина Пращур під час 
урочистого закриття фести-
валю. Усі скандували: «Слава 
Україні! Героям слава!»

Фото Ігоря ДЕМЧУКА
На фотознімках: 

Їх об’єднав «Калиновий спів». 
Останні акорди фестивалю

НА ФЕСТИВАЛІ ВОКАЛЬНО-ХОРОВОГО МИСТЕЦТВА КІРОВОГРАДЩИНИ УКВІТЧАЛИ КАЛИНУ 
ЖОВТО-БЛАКИТНИМИ СТРІЧКАМИ

АМАТОРИ

Голова обласної ради Олександр Чорноіваненко та 
берегиня фестивалю Валентина Пращур

Народний аматорський хор «Чарівниця» Палацу 
культури ВАТ «Більшовик» м. Києва. 

Керівник Юрій Карнаух

Народний аматорський хоровий колектив 
«Відродження» Гайворонського районного Будинку 

культури. Керівник  Володимир Лашкул

Народний аматорський хоровий колектив «Дивоцвіт» 
Новоархангельського районного Будинку культури.  

Керівник – Інна Денисенко



             всеукраїнський тижневик 14К*Ж
№ 22,  30 травня  2014 р.

рідний край
редактор рубрики 

Володимир СУБОТА

Гетьман
Володимир СУБОТА, 
Харків

Лише шість років 
прикрашав Севастополь 
пам’ятник гетьману 
Війська Запорозького, 
кошовому отаману 
Запорозької Січі 
Петру Конашевич-
Сагайдачному, відкритий 
2008-го на честь 225-ліття 
заснування міста.

Як відомо, після анексії 
Криму Російською Фе-
дерацією, виконуючий 
обов’язки губернатора 

Сергій Міняйло поспішив за-
явити, що пам’ятник гетьману 
не має ніякої ні історичної, ні 
культурної цінності для жите-
лів міста. Тому його вирішено 
демонтувати.

Російські чиновники керу-
ються тільки їм відомими мо-
ральними та етичними норма-
ми. Впевнений, що мало хто з 
них цікавився біографією Пе-
тра Сагайдачного – відомого 
українського полководця та 
політичного діяча, організа-
тора успішних походів запо-
розьких козаків проти Крим-
ського ханства, Османської 
імперії, мецената православ-
них братств. Героїчні напа-
ди запорожців на швидкісних 
«чайках» на ворожі гарнізони 
Варни, Кілії, Білгорода, Ізма-
їла, Трапезунда, Синопа тощо 
принесли заслужену славу Са-
гайдачному. І насамперед як 
умілому флотоводцю. Саме 
цим фактом було зумовлене 
встановлення пам’ятника геть-
ману у Севастополі.

Зважаючи на це, славний 
син козацького роду заслужив 
шану кримчан. Та з огляду 
на нинішню риторику росій-
ських можновладців, людина-
патріот, котра все життя боро-
нила рідну землю від ворогів, 
виявляється, не до снаги те-
пер цінителям переписаної під 

пильним контролем Кремля 
російської історії.

Треба віддати належне меру 
Харкова Геннадію Керне-
су, що звернувся з офіційним 
проханням до Сергія Міняйла 
передати цей пам’ятник Укра-
їні, зокрема, громаді Харкова, 
яка знайде йому гідне місце. 
Перевезення здійснювати-
меться за кошти української 
сторони.

На сайті міськради з’явилося 
звернення до депутатів та гро-
мадян.

«Я стояв і стою на позиціях, 
що Харків − невід’ємна части-
на єдиної і неподільної Укра-
їни, і саме тому ми повинні 
дбайливо ставитися до нашої 
спільної історії. Гетьман Пе-
тро Сагайдачний − її частина. 
І пам’ять про цього великого 
полководця, мецената, христи-
янського подвижника, а голо-
вне − патріота своєї землі має 
бути збережена», − йдеться у 
документі.

Голова Спілки української 
молоді Харківщини Кость Че-
ремський вважає, що достав-
ка пам’ятника до Харкова — це 
загалом позитивна подія, бо 
донедавна у місті піддавалися 
вандалізму пам’ятки україн-
ської історії.

19 травня пам’ятник Петру 
Сагайдачному та невелика сте-
ла на честь десятиліття укра-
їнського флоту в Криму були 
доставлені до Харкова і покла-
дені на тимчасове зберігання 
на території дільниці механіза-
ції комунального спеціалізова-
ного підприємства «Харківзе-
ленбуд».

Головний архітектор міста 
Сергій Чечельницький зазна-
чив, що протягом останніх ро-
ків у Харкові встановлено чи-
мало нових монументів, які 
тільки прикрасили мегапо-
ліс. Тож, якщо буде ухвалене 
міськрадою рішення про вста-
новлення ще одного, то йому 
обов’язково знайдеться місце. 
Оскільки у Севастополі брон-
зова фігура гетьмана стояла 
на високій колоні, то обирати-
меться місце відповідне.

Щодо стели, то на думку фа-
хівців, вона, безумовно, теж 
буде поставлена. Хіба що до-
дасться табличка, яка поясню-
ватиме факт перевезення мо-
нумента із Криму до Харкова.

Представник відділу зв’язків 
зі ЗМІ Харківської міськра-
ди Олександра Малиновська з 
приводу цього сказала:

− Свої пропозиції щодо май-
бутнього місця встановлення 

пам’ятника можуть висловлю-
вати всі харків’яни. Для цього 
їм необхідно написати письмове 
звернення на ім’я мера. Кожне 
депутати міської ради ретельно 
розглянуть на сесії та оберуть 
найоптимальніший варіант.

І городяни вже жваво обго-
ворюють цю подію. Більшість 
схвалює ініціативу Геннадія 
Кернеса щодо встановлення 
пам’ятника Петру Сагайдач-
ному у Харкові для того, щоб 
зберегти його від неминучої 
руйнації росіянами. Він лише 
прикрасить місто. Інші говорять 
про це доволі стримано. Мов-
ляв, Харків – не портове чорно-
морське місто, де прославився 
своїми походами гетьман. Кра-
ще передати його, наприклад, 
Запоріжжю, де йому знайдеть-
ся місце на Хортиці. Невелика 
кількість проросійськи нала-
штованих громадян висловлю-
ється категорично проти при-
сутності козацького гетьмана на 
території міста... Словом, байду-
жих до цієї події немає.

− Доставлений пам’ятник 
знаходиться у хорошому стані і 
потребує лише невеликого чи-
щення, − зазначив Сергій Че-
чельницький.

− Отож, його і стелу жителі 
міста побачать встановленими 
вже через два місяці, − пообі-
цяв відповідальний секретар 
міської комісії з питань топо-
німіки і збереження історико-
культурного середовища Хар-
ківської міськради Олексій 
Хорошковатий.

«Сподіваюся, що мону-
мент буде символом того, що 
харків’яни − толерантні люди, 
які люблять свою країну і ро-
зуміють її непросту історію», 
− наостанок зазначив у своєму 
зверненні Геннадій Кернес.

На фотознімку: пам’ятник Петру 
Сагайдачному у Харкові

ПЕТРО САГАЙДАЧНИЙ ЗМІНИВ ПРОПИСКУ

ПАМ’ЯТЬ

Небесну сотню увічнили на Одещині
До численних монументів 
і меморіалів на честь 
активістів Євромайдану, 
що загинули смертю 
відважних у Києві в 
січні-лютому 2014 
року, додався ще один 
скромний, відкритий 18 
травня на знак пам’яті про 
Небесну сотню у селищі 
Комінтернівському 
на Одещині. 
Півтораметровий пам’ятний 

знак із чорного й сірого мар-
муру, з янголом і сходами в 
небо встановлено на централь-
ній площі райцентру. Цей 
пам’ятник із написом «Герої 
не вмирають» доповнив мемо-
ріал на честь жертв Голодомо-
ру та політичних репресій.

За словами депутата Комін-
тернівської райради Людми-
ли Прокопечко, ідея увічнен-
ня Небесної сотні в Одеській 
області була втілена в жит-
тя всього за місяць. Кошти на 
створення пам’ятника зібрали 

громадські активісти та меце-
нати. У день відкриття акти-
вісти склали поруч інсталяцію 

з автомобільних шин і цегли, 
а також написали: «Воля або 
смерть» та «Слава Україні!» В 

урочистостях у Комінтернів-
ському взяли участь гості зі 
столичного Євромайдану та 
учасники масового одеського 
Автомайдану.

На сьогодні пам’ятники Не-
бесній сотні встановлені у 
Дніпропетровську, Херсоні, 
у багатьох містах на честь по-
леглих патріотів-майданівців 
названо вулиці, навчальні за-
клади, посаджено парки та ви-
шневі сади. Їм присвятили свої 
твори поети і композитори, кі-
нематографісти й художники. 
А першими вшанували пам’ять 
загиблих героїв кияни. Вони 
встановили на Майдані п’ять 
гранітних плит, на яких викар-
бувано імена героїв, зазначено 
вік на момент загибелі, а також 
назви їхніх рідних міст.

Сергій ГОРИЦВІТ
На фотознімку: на відкритті 
пам’ятника Небесній сотні у 

Комінтернівському.
Фото із соціальних мереж

  УКРАЇНА В ПІСНЯХ
Понад 200 вокалістів зі шкіл естетичного вихо-

вання Слобожанщини взяли участь у мистецьких 
перегонах «Україна в піснях», які нещодавно завер-
шилися у Харкові і були присвячені 200-річчю від 
дня народження Тараса Шевченка.

Ініціатива фестивалю належить обласному 
учбово-методичному центру підвищення кваліфі-
кації працівників культурно-освітніх закладів та 
департаменту культури і туризму Харківської обл-
держадміністрації.

– Виконання українських пісень, в яких оспіву-
ється любов до рідного краю, повинно привернути 
увагу дітей, котрі оволодівають мистецтвом співу, 
– сказала директор учбово-методичного центру, 
заслужений працівник культури України Тамара 
Самоварова. – У свою чергу викладачам шкіл, ко-
трі готували дітей до цього конкурсу, слід ретель-
ніше добирати репертуар, а саме звертати увагу на 
новітнє читання відомих творів, сучасні аранжу-
вання та твори сучасних композиторів.

До участі долучилися понад 200 вокалістів – учнів 
спеціалізованих шкіл естетичного виховання. Вони 
змагалися у двох номінаціях: з академічного співу, 
виконуючи пісні, романси, арії, українські народні 
пісні в обробці українських композиторів-класиків 
та із виконання творів сучасних українських компо-
зиторів.

Конкурс став справжнім святом української піс-
ні. Він відкрився виступом шкільного хору шко-
ли мистецтв № 6 міста Харкова, під керівництвом 
Людмили Вишневської і Ганни Каменевої. Україн-
ська народна пісня «Добрий вечір, дівчино!» про-
звучала у виконанні старшої групи. А зведений хор 
заспівав пісню «Харків», музику до якої написала 
Людмила Вишневська на слова харківської поетеси 
Ніни Супруненко.

– Визначені конкурсні завдання були дово-
лі складними, – зазначила член журі фестивалю, 
професор кафедри сольного співу Харківського 
національного університету мистецтв імені Івана 
Котляревського Наталя Гребенюк. – Адже україн-
ська пісня, як італійська класика, чітко відображає 
рівень майстерності вокаліста. З іншого боку, ви-
конуючи саме цей унікальний музичний матеріал, 
можна багато чому навчитися.

Вразив виступ Любові Греченко, котра предста-
вила на суд журі пісню на слова Тараса Шевченка. 
Вона не тільки стала відкриттям конкурсу, а й за-
свідчила, що навіть класичний репертуар може 
звучати по-новому і цікаво. Члени журі відзначили 
високий професійний рівень педагогів дитячих му-
зичних шкіл, котрі змогли гідно підготувати юних 
учасників фестивалю «Україна в піснях», констату-
вати європейський рівень їх майстерності.

Авторитетне журі визначило переможців. Гран-
прі вибороли учениця Харківської дитячої школи 
мистецтв № 3 Аліса Чиджан та учениця Харківської 
школи сучасних театрально-сценічних напрямків 
Анастасія Трубаєва. 48 учасників стали лауреатами 
та дипломантами фестивалю.

– Подібні конкурси дуже актуальні, оскільки 
сприяють популяризації української пісні, – зазна-
чила голова журі, доцент Харківського національ-
ного університету мистецтв імені Івана Котлярев-
ського, солістка Харківської філармонії, заслужена 
артистка України Марина Чиженко.

Володимир СУБОТА, 
Харків

На знімку: володарка Гран-прі 
Анастасія Трубаєва
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Алла ЯКОВЕНКО

МУЗЕЇ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ХУДОЖНІЙ 
МУЗЕЙ УКРАЇНИ
www.namu.kiev.ua
Київ, вул. М. Грушевського, 6, тел. (044) 278-13-57
Фотопроект (R)Evolution (до 8 червня).
Цикли «Київська втома» і «Герої Майдану» 
Еріка Буве (Франція)
Проект «Місця. Лауреати мистецької премії 
імені Казимира Малевича»: Алевтина Кахідзе, 
Стас Волязловський, Жанна Кадирова (до 22 
червня).
Виставка «Кодекс Межигір’я» (до 27 липня)
Сім залів музею наповнені абсолютно різними 
за походженням, стилем, виконанням, вартістю 
предметами. Фахівці уникають називати це 
безсистемне накопичення «колекцією» або 
«зібранням». Швидше, це явище, що потребує 
оцінки – не лише художньої, а й соціальної, етичної, 
юридичної, виховної. Явище під назвою «Межигір’я».
Час роботи: ср., чт., нд. – з 10.00 до 18.00, 
пт. – з 12.00 до 19.00, сб. – з 11.00 до 18.00, 
пн., вт. – вихідні.
НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ 
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО 
ДЕКОРАТИВНОГО МИСТЕЦТВА
www.mundm.kiev.ua
Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 29, тел. (044) 280-13-23
Виставка «Ніна Матвієнко очима Галини 
Забашти». Сценічний концертний костюм
(до 15 червня).
Час роботи: з 10.00 до 18.00, вт. – вихідний.
НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ МИСТЕЦТВ 
ІМЕНІ БОГДАНА І ВАРВАРИ ХАНЕНКІВ
khanenkomuseum.kiev.ua
Київ, вул. Терещенківська, 15-17, 
тел. (044) 235-32-90
«Антична колекція Музею Ханенків. Вибране» 
(до 25 червня).
Час роботи: з 10.30 до 17.30, пн., вт. – вихідні.
МУЗЕЙ ІСТОРІЇ МІСТА КИЄВА 
kyivhistorymuseum.org
Київ, вул. Б. Хмельницького, 7, тел. (044) 520-28-27
Виставка «Вцілілі та повернені» (до 30 червня).

Микола Глущенко. 
Київ, вулиця Лютеранська. 1945 рік

Експонуються полотна вітчизняних класиків 
живопису, що знаходились у «тимчасовому 
користуванні» у владних кабінетах.
Представлено частину художньої колекції музею, 
що під час буремних подій у місті 18–21 лютого 
цього року була врятована із фондосховищ в 
Українському домі.

Об’єднані темою Києва, представлені іменами 
провідних художників Сергія Шишка, Миколи 
Глущенка, Федора Коновалюка, Василя Чегодара, 
Михайла Вайнштейна, твори виявляють 
найхарактерніші риси українського мистецтва ХХ 
сторіччя.
Час роботи: пн. – з 10.00 до 16.00, вт.-чт. – з 10.00 
до 18.00, пт.-нд. – з 10.00 до 20.00.

ТЕАТРИ

НАЦІОНАЛЬНА ОПЕРА УКРАЇНИ 
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
www.opera.com.ua
Вул. Володимирська, 50, тел. 279-11-69 (каса)
1 – Дж. Пуччіні «Турандот»
3 – П. Чайковський «Лебедине озеро»
4 – П. Чайковський «Євгеній Онєгін»
5 – Л. Мінкус «Дон Кіхот»
6 – Дж. Верді «Аїда»
7 (12.00) – Концерт учнів і студентів Київського 
державного хореографічного училища
7 – Н. Паганіні – М. Скорик «Каприси долі»
8 – М. Лисенко «Наталка Полтавка»
Вартість квитків: 20–300 грн.
НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ 
ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР імені 
ІВАНА ФРАНКА
www.ft.org.ua
Пл. Івана Франка, 3, тел. 279-59-21 (каса)
1 – І. Нечуй-Левицький «Кайдашева сім’я»
3 – І. Афанасьєв «Урус-Шайтан»
4 – О. Кобилянська «В неділю рано зілля копала…»
5, 7 – Дж. Скарначчі, Р. Тарабузі «Моя професія – 
синьйор з вищого світу» прем’єра
6 – «Жона є жона…» (за А. Чеховим)
8 (12.00) – І. Котляревський, М. Лисенко, О. Скрипка 
«Наталка Полтавка»
8 – В. Шекспір «Приборкання норовливої»
Камерна сцена імені Сергія Данченка
3 – І. Афанасьєв «Самотня леді»
Вартість квитків: 20–250 грн.
НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ 
ТЕАТР імені ЛЕСІ УКРАЇНКИ
www.rusdram.com.ua
Вул. Б. Хмельницького, 5, тел. 234-42-23 (каса)
1 – Ж. Б. Мольєр «Уявно хворий» 
2 – Р. Куні «Занадто одружений таксист»
3 – А. Касона «Дерева помирають стоячи»
4 – В. Шекспір «Джульєтта і Ромео» прем’єра

Сцена з вистави «Джульєтта і Ромео». 
Фото Ірини Сомової

5 – Р. Шерідан «Школа скандалу»
6 – М. Камолетті «Сімейна вечеря»
7 – Б. Нушич «Д-р» 

Нова сцена
1 (18.00) – Т. Дорст «Справжній чоловік на початку 
тисячоліття…»
2 (20.00) – Л. Берфус «Янголятко, або Сексуальні 
неврози наших батьків»
7 (18.00) – Н. Птушкіна «Пізанська вежа»
Сцена «Під дахом»
1 – «Олександр Вертинський. Бал Господній…»
5 – «Шлюби укладаються на небесах…»
(за Л. Толстим)
6 – «Edith Piaf: життя в рожевому світлі»
7 – «Клавдія Шульженко. Старовинний вальс» 
прем’єра
Початок вистав о 20.00
Вартість квитків: 10–200 грн.
КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ 
ТЕАТР ДРАМИ І КОМЕДІЇ 
НА ЛІВОМУ БЕРЕЗІ ДНІПРА
www.drama-comedy.kiev.ua
Просп. Броварський, 25, тел. 517-89-80 (каса)
Основна сцена
1 – І. Ноябрьов «Повернення блудного батька»
3 – Х. Бергер «Брешемо чисту правду»
4 – І. Тургенєв «Найвище благо у світі…» 
5 – Г. Бюхнер «Карнавал плоті»
6 – Р. Баер «Чотири причини вийти заміж»
7 – Ю. Коваль «Радість сердечна, або Кепка з 
карасями» прем’єра
Вартість квитків: 40–120 грн.
Мала сцена
3 – П. Нотт «Дві дамочки у бік півночі»
7 – А. Крим «Дзвінок з минулого»
Вартість квитків: 60–100 грн.
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТИ
www.operetta.com.ua 
Вул. Велика Васильківська, 53/3, тел. 287-26-30
1 – Міжнародний музичний фестиваль
«О-ФЕСТ» 2014
5 – О. Рябов «Сорочинський ярмарок»
6 – Й. Штраус «Летюча миша»
Вартість квитків: 20–150 грн.
МИСТЕЦЬКО-КОНЦЕРТНИЙ 
ЦЕНТР ІМЕНІ ІВАНА КОЗЛОВСЬКОГО
www.operetta.com.ua 
Вул. Хрещатик, 50б, тел. 235-75-18
3 – Легенда про жасмін. Вечір української і 
китайської музики за участі солістів оркестру 
Національної оперети і виконавців на китайському 
інструменті гучжен Ся Гаоян і Ван Шіжу
6 – Молоді режисери України представляють. 
Дж. Пуччіні. «Богема» 
Вартість квитків: 20–30 грн.
АКАДЕМІЧНИЙ 
МОЛОДИЙ ТЕАТР
www.molody.kiev.ua
Вул. Прорізна, 17, тел. 278-73-92 (каса)
1 – Е.-Е. Шмітт «Загадкові варіації»
3 – Т. Іващенко «Empty trash» (Спалюємо сміття)
4 – Н. Дубіна (за І. Нечуєм-Левицьким) «Кайдаші» 
5 – Л. Хохлов «Янгольська комедія»
6 – І. Жаміак «Потрібні брехуни!» прем’єра
Камерна сцена
4 – С. Беккет «Чекаючи на Ґодо» прем’єра
5 – М. Шизгал «Любофф!»
7 – А. Платонов «Щастя»
Мікросцена
1 – Н. Симчич «В чом чюдо, тьотя?!»
прем’єра
Вартість квитків: 40–120 грн.

КИЇВСЬКИЙ МУНІЦИПАЛЬНИЙ 
АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРИ І БАЛЕТУ 
ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА
www.musictheatre.kiev.ua
Вул. Межигірська, 2, тел. 425-31-16
1 (12.00) – П. Чайковський «Спляча красуня»
3 (11.00) – О. Білаш «Пригоди Буратіно»
4 (11.00) – Б. Павловський «Білосніжка та семеро 
гномів»
5 – К. Орфф «Карміна Бурана»
6 (11.00) – Ю. Русинов «Дюймовочка»
7 (12.00) – І. Поклад «Як козаки змія приборкували»
Вартість квитків: 20–200 грн.
АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР 
ЮНОГО ГЛЯДАЧА НА ЛИПКАХ
www.tuz.kiev.ua
Вул. Липська, 15/17, тел. 253-62-19
Велика сцена
1 (12.00) – Е. Портер «Поліанна»
7 (12.00) – М. Френкель «Ле тяб бет»
Мала сцена
1 (11.00) – О. Несміян «Ти особливий»
1 (18.00) – В. Розов «У пошуках радості»
6 (18.00) – А. Курейчик «Обережно, жінки!» 
7 (18.00) – А. Чехов «Роман доктора»
Вартість квитків: 35–70 грн.
КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ 
ТЕАТР ЛЯЛЬОК
www.akadempuppet.kiev.ua
Вул. М. Грушевського, 1а, тел. 278-58-08
1 (11.00) – Г. Усач, С. Єфремов «Троє поросят»
1 (13.00) – Ю. Сікало (за Ш. Перро) «Кіт у чоботях»
7 (11.00) – М. Петренко «Про Курочку Рябу та 
Сонечко Золоте»
7 (13.00) – Є. Огородній (за Д. Баррі) «Пітер Пен»
8 (11.00) – С. Ципін «Солом’яний бичок» прем’єра
8 (13.00) – Н. Гернет «Чарівна лампа Аладдіна»
Вартість квитків: 40 грн.
Вистави для дорослих 
7 – В. Маслов (за Д. Боккаччо) «Декамерон»
Вартість квитків: 50 грн.
КИЇВСЬКИЙ МУНІЦИПАЛЬНИЙ 
АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ЛЯЛЬОК
www.puppet-theater.kiev.ua
Вул. Миропільська,1, тел. 513-15-00
1 – М. Супонін «Коза-дереза» прем’єра

Сцена з вистави «Коза-дереза».

7 – І. та Я. Златопольські «Бегемотик Бантик»
Початок вистав об 11.00
Вартість квитків: 30 грн.
АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР «КОЛЕСО»
www.teatr-koleso.kiev.ua
Андрiївський узвiз, 8, тел. 425-04-22
1 – Ф. Вебер «Випадок у «Готелі дю комерс»

3 – «У Києві на Подолі, або «Гдє ві сохнітє бєльйо?»
4, 5 – Ж. Ануй «Генерали у спідницях»
6 – Н. Жилінська, І. Кліщевська «Вечорниці»
8 – Ж. Б. Мольєр «Уявно хворий» 
Камінна зала
7 – К. Людвиг «Примадонни»
Вартість квитків: 50–120 грн.
АКАДЕМІЧНИЙ ДРАМАТИЧНИЙ 
ТЕАТР НА ПОДОЛІ
www.theatreonpodol.com
Андріївський узвіз, 20б, тел. 425-54-89
Театральна вітальня
1 – Т. Могильник, В. Гуляйченко «Лебедине озеро. 
Сутінки»
3 – О. Вампілов «Старший син»
4 – А. Крим «Льовушка»
5 – А. Крим «Лист Богу»
6 – Р. Тома «Пастка для одинака» 
7, 8 – «Що я бачив уві сні» (за Л. Толстим) прем’єра
Вартість квитків: 50–70 грн.
У приміщенні Малої зали Палацу мистецтв 
«Україна»
5 – М. Камолетті «La bonne Anna, або Як зберегти 
сім’ю»
Вартість квитків: 70–90 грн.
КИЇВСЬКА АКАДЕМІЧНА МАЙСТЕРНЯ 
ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА «СУЗІР’Я»
www.suzirja.org.ua
Вул. Ярославів Вал, 14б, тел. 272-41-88 
1 – Е.-Е. Шмітт «Оскар – Богу»
4 – Ж. Ануй «Антігона»
прем’єра
5 – Т. Вільямс «Страх бажання»
6 – Л. Хохлов «Довершений Чарлі»
7 – В. Аїм «Випадкове танго»
8 – Б. Окуджава «У Барабанному провулку»
Вистави для дітей
1 (12.00) – Л. Жуховицький «Принцеса і сажотрус» 
прем’єра
Вартість квитків: 50–150 грн.
Мікросцена
Вул. Ярославів Вал, 16
6, 8 – В. Сігарєв «Депо Північне»
7 – О. Дудич, А. Гузій «Горобець, що гарчить.
Едіт Піаф»
Початок вистав на Мікросцені о 19.30
Вартість квитків: 50 грн.
НОВИЙ ТЕАТР НА ПЕЧЕРСЬКУ
www.newtheatre.kiev.ua
Вул. Немировича-Данченка, 5, тел. 285-65-50
4 – Р. Шиммельпфенніг «Під тиском» (Push up 1–3)
5 – Е.-Е. Шмітт «Розпусник»

Дені Дідро – І. Рубашкін, Анжеліка – К. Варченко 
(«Розпусник»). Фото з архіву театру

Вартість квитків: 80–90 грн.

КИЇВСЬКИЙ ТЕАТР «АКТОР»
www.teatr-aktor.kiev.ua
Вул. Велика Житомирська, 40, тел. 362-50-50
4 – А. Осецька «Смак черешні»
Вартість квитків: 50 грн.
КИЇВСЬКИЙ ТЕАТР-СТУДІЯ «МІСТ»
www.teatr-mist.org.ua
У приміщенні Києво-Могилянського 
театрального центру «Пасіка»
Вул. Іллінська, 9
1 – Проект «Українська барокова драма» Києво-
Могилянського театрального центру «Пасіка». 
Анонімний автор XVII ст. «Слово про збурення пекла»
Вартість квитків: 40 грн.

КОНЦЕРТНІ ЗАЛИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ БУДИНОК ОРГАННОЇ 
ТА КАМЕРНОЇ МУЗИКИ
www.organhall.kiev.ua
Вул. Велика Васильківська, 77, тел. 528-31-86
2 – Квартет ім. М. Лисенка, н. а. І. Калиновська 
(орган), з. а. А. Ільків (труба), В. Чікіров (ліричний 
баритон), К. Баженова (клавесин)
3 – Г. Бубнова (орган)
4 – Камерний ансамбль «Київ», н. а. В. Кошуба 
(орган), з. а. М. Ліпінська (мецо-сопрано)
5 – Камерний ансамбль «Київ-брасс»,
з. а. М. Солов’яненко (сопрано),
з. а. В. Балаховська (орган), Т. Войтех (ф-но)
7 – Н. а. В. Кошуба (орган)
НАЦІОНАЛЬНА ФІЛАРМОНІЯ УКРАЇНИ
www.filarmonia.com.ua
Володимирський узвіз, 2, тел. 278-16-97 (каса)
1 – А. Валентій (бас) Білорусь,
Т. Старченко (ф-но) Білорусь
2 – Абонемент № 6 «Скрипкова музика».
Е. Хемсінг (скрипка) Норвегія, А. Федорова (ф-но)
3 –  З. а. Г. Сафонов (скрипка), з. а.
О. Строган (ф-но) 
4 – Національний академічний духовий оркестр 
5 – Академічний симфонічний оркестр НФУ, 
Н. Віллен (диригент) Швеція,
А.-М. Баклунд (сопрано) Швеція
6 – Київський квартет саксофоністів, Дитячий 
джазовий оркестр «Літл Бенд Академія», 
з. д. м. В. Полянський (ф-но)
7 – В. Марків (ф-но) США
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПАЛАЦ 
МИСТЕЦТВ «УКРАЇНА»
www.palace-ukraine.com
Вул. Велика Васильківська, 103, тел. 247-23-16
1 – Благодійна акція-концерт «Єдина країна» до 
Міжнародного дня захисту дітей
4 – Проект «Симфонічне кіно»
8 – Мірей Матьє

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦИРК УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦИРК УКРАЇНИ
www.circus.kiev.ua
Пл. Перемоги, 2, тел. 486-39-27 (каса)
Дитяча анімаційна програма «Браво-бравушки!»
Вартість квитків: 50–150 грн.

Примітка.
В афіші можливі зміни. 

Початок вистав о 19.00, якщо не зазначено 
інший час

  МІФ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ?

Ельвіра ЗАГУРСЬКА

4 червня в АМТМ «Сузір’я» 
відбудеться вистава 
«Антігона» за однойменною 
п’єсою Жана Ануя – одна з 
останніх прем’єр театру. 
Родзинкою постановки є те, що 

всі її учасники – молодь, студен-
ти 3 курсу акторського відділен-
ня Національного університету 
театру, кіно і телебачення імені 
І. К. Карпенка-Карого (курс про-
фесора, народного артиста Укра-
їни Миколи Миколайовича Руш-
ковського). Режисер-постановник 
– заслужений артист України Ігор 
Славинський, музичне оформлен-
ня Катерини Тижнової.

Вистава розпочинається зі своє-
рідної інтермедії, в якій відбуваєть-
ся знайомство з героями трагедії: 
Антігоною (Анастасія Зюркалова), 
Креоном (Євген Ковирзанов), Ге-
моном (Олег Коркушко), Ісменою 
(Яна Коверник), Годувальницею 
(Олександра Мартакова) та охо-
ронцями (Роман Щербак, Костян-
тин Стоянчев, Роман Бабак).

Хору – невід’ємного учасника 
давньогрецької трагедії (та ряду 
п’єс сучасних авторів на ті ж міфо-
логічні сюжети) у виставі немає. 
Текст від автора проголошує Кос-
тянтин Темляк. Автор по суті вико-
нує дві функції: перебуває і зовні, в 
якості коментатора подій, і всере-
дині оповіді, невербальними засо-

бами виявляючи своє ставлення до 
них. Він навіть схожий на режисе-
ра: ось зібралася така собі безжур-
на «тусовка», і одна людина усім 
пояснює, для чого вони тут. Про-
те впродовж вистави усі потроху 
«втягуються» в дію, у кульмінації 
вже зовсім не зважаючи на Автора.

У підсумку ж виникає питання: 
чи не доцільніше було б назвати 
трагедію «Креон»? Бо – парадок-
сальним чином – у текстовому та 
емоційному двобої Креона та Ан-
тігони перемагає цар. Креон на-
магається зрозуміти логіку Анті-
гони: чому вона, попри заборону, 
намагалася похоронити Полініка й 
прагне таки довести справу до кін-
ця, незважаючи на страх смертної 
кари. Його доказова база міцніша, 
аніж дівчини: «Народи моєму си-

нові дитину, вона більш потрібна 
країні, ніж твоя смерть…» Поясню-
ючи свою позицію, цар порівнює 
країну з кораблем, який, переван-
тажений злочинами та бідністю, 
тріщить по швах і починає тонути. 
Команда думає лише про те, як би 
встигнути побільше украсти, а офі-
цери швиденько будують для сво-
єї втечі пліт. Що ж мусить робити 
капітан, хіба він має право розмір-
ковувати, яку ціну потім самому 
доведеться заплатити? Він хапає 
перше, що потрапляє під руку, щоб 
залатати пробоїну, і стріляє в на-
товп, який не має імені, в першого, 
хто піде на нього… 

А що ж Антігона? Залишається 
непохитною, твердячи, що вона 
тут не для того, аби розуміти, а 
щоби сказати Креону «ні» і по-

мерти. І навіть після розвінчуван-
ня царем романтично-героїчного 
ореолу її братів вона продовжує 
наполягати на своїй правді. І якщо 
заради порятунку повинна буде, по 
суті, зрадити саму себе, то їй не по-
трібне життя.

Не хочеться проводити паралелі 
із сьогоденням, можна до останньо-
го думати про збіг, що все це не про 
нас. Одначе сцена, в якій Креон, ко-
трий мусить підписати наказ про 
смертну кару, ламає ручку (причо-
му робить це доволі підкреслено), 
розвіює останні ілюзії.

Про що ж вистава? Про те, що й 
влада має свої резони? Що опо-
зиція відстоює ідеали, в які вже й 
сама не вірить? До речі, додаткові 
питання ставить і одна з фіналь-
них сцен, коли за стіл до Креона 
сідають троє вартових у пов’язках, 
що закривають половину обличчя. 
Вони мовчать, але це ті люди, які 
підтримують царя та виконують 
його накази, тому і їхнє мовчання 
є красномовним. 

Ця вистава не є однозначною, 
але це не є її недоліком, бо вона 
змушує замислитись – зробити те, 
чого не роблять люди, які сьогодні 
так вільно розкидаються словами 
«фашизм» та «нацизм».

Гіркоту останніх слів спектаклю: 
«Ті, які повинні були померти, по-
мерли. І ті, які вірили у щось, і ті, 
які вірили зовсім в інше, і навіть ті, 
які ні у що не вірили і потрапили в 
цю історію, нічого в ній не розумі-
ючи…» – трішки пом’якшує поя-
ва собачки Антігони, про яку вона 

згадує ще на початку вистави. Ви-
конавець ролі Мілки, чіхуахуа Сте-
пан, помахуючи хвостиком, радо 
намагається облизати усіх, до кого 
дотягнеться. І йому однаково, хто з 
них Креон, хто – Антігона, а хто – 
вартовий, він приймає їх такими, 
якими вони є. 

А вони – молоді, щирі та чесні 
актори, які намагаються бути від-
вертими і з глядачем, і з самими 
собою. Які проживають віковічну 
трагедію, зазираючи в її глибини 
із сьогодення. Такого, яким воно є.

Повністю статтю читайте в № 5 
журналу «Театрально-концертний Київ»

Фото Олександра ЩЕРБАКА
На фотознімках: Сцена з вистави. 
Антігона – Анастасія Зюркалова, 

Креон – Євген Ковирзанов 
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Дизайн та верстка
Сергій ЗАДВОРНИЙ

Передплатний індекс
60969

Ціна договірна

«Яка Євдокія – таким і літу бути»
«Ой, лугами йдемо,
Берегами йдемо,
Пасуться качата,
Гей, пасуться качата.

Ой, туди ж ми йдемо,
Ой, туди ж ми йдемо,
Де гарні дівчата,
Ой, де гарні дівчата.»

Олекса Воропай, 
«Звичаї нашого народу»

Кінець весни і початок 
літа символізували 
для народу не тільки 
початок робіт на полях 

і городах, але й традиційні гу-
ляння, під назвою «Вулиця». 
Це своєрідні вечорниці для па-
рубків і дівчат. Проводилася 
«Вулиця» просто неба, бо день 
вже був довшим і теплішим. 
Молодь заздалегідь обирала 
місце для гулянь – чи майдан 
у центрі села, чи зелений луг 
біля річки, чи леваду. Розпо-
чиналися вечорниці після Ве-
ликодня і закінчувалися аж на 
Семена Станника. Під час по-
льових робіт хлопці та дівчата 
збиралися щонеділі, гучно спі-
вали й весело танцювали, іноді 
до самого ранку: 

«Що житечко та пшени-
ченька – один колосочок,

Що Іван та Марія – 
 один голосочок.

Іван заговорить, як дзвін 
 задзвенить,

Марія засміється – 
 Дунай сколихнеться,

Дунай сколихнеться – 
 вода розіллється,

Нехай тому Іванові легенько 
 гикнеться.»

Олекса Воропай, 
«Звичаї нашого народу»

30 травня – Свистуха, 
Євдокія-свистуха, Андроник 
(Ондрон). Святий Андроник в 
народі – сторож небесних во-
ріт, тому до нього завжди звер-
тались і просили дощу, щоб він 
відчинив ворота і полив засіяні 
зерном поля.

Наближається літо. І в остан-
ні дні весни завжди пригляда-
лися до погоди. Казали: «Яка 
Євдокія – таким і літу бути».

Прикмети: місяць, народже-
ний дощовою Євдокією – літо 
буде вологим, а якщо і вітер 
північний – ще й холодним; 
весна холодна – влітку град 
частий гість.

31 травня – Семи дів, вівся-
ник, Федот-вівсяник. Остан-
ній день календарної весни 
пов’язували з дубом – деревом, 
яке символізує силу, могутність, 
славу і міцну віру. Наші пред-
ки вірили, що саме на дубі (а не 
на яблуні) ростуть «молодильні 

яблучка», які дарують безсмер-
тя. Під цим деревом проводили 
весільні обряди: молоді йшли 
до дуба, взявши один одного за 
руки, і обходили його тричі – 
тоді їх союз вважався священ-
ним і міцним на все життя.

Прикмети: на верхівці дуба 
розпустилися листочки – уро-
жай вівса буде хорошим; сонце 
бліде на заході – чекай дощу.

1 червня – Іван довгий, Іва-
нів день. Сьогодні говорили: 
«Весна вмивається і літу кла-
няється в пояс». На сході пер-
шого літнього дня селяни ви-
ходили в поля, щоб захистити 
посіви від суховіїв. Ставали 
обличчям до вітру і говорили 
спеціальні замовляння. Спо-
конвіку вітри мали свої на-
зви: південний – літній, пів-
денно-східний – обідник, 
півден но-західний – верхній, 
північно-західний – глубник, 
а північно-східний – опівніч-
ник. Перший літній дощ мав 
надзвичайно важливе значен-
ня для молодих посівів. У на-
роді вірили, якщо в цей день 
будуть опади, то червень буде 
сухим. На Івана детально при-
дивлялися до воронів, якщо ці 
птахи сідали дзьобами в одну 
сторону – на сильний вітер.

Прикмети: 1 і 2 червня дощ 
іде – весь червень сухим буде; 
півні розспівалися – чекай 
дощу; аромат квітів посилю-
ється перед грозою; якщо сьо-
годні прохолодно, то і наступні 
40 днів буде так.

2 червня – Талагій, Тимо-
фій-тепловій. Говорили: «На 
Талагія велика надія», бо цей 
день був провісником врожаю 
овочів. Сьогодні продовжу-
вали сіяти огірки. Для наших 
предків це був таємний обряд 
– навіть грядки ховали, а пер-
ший огірочок зривали і зако-

пували на городі подалі від чу-
жих очей, тоді врожай піде на 
славу. Вони вірили, якщо хтось 
побачить перший плід – вро-
жай пропав.

Прикмети: якщо ввечері ве-
лика роса, тоді наступний день 
буде сонячним; веселка зран-
ку – чекай дощу; хмари висо-
ко і повільно пливуть по небу 
– погода буде гарною; качки 
постійно хлюпочуться і зану-
рюються у воду – на дощ; жаби 
квакають голосно – чекай гар-
ний урожай огірків.

3 червня – Олена, Костян-
тин, матері Олени, Олена-
льоносійка. Третій день червня 
присвячений льону. У наро-
ді вважали, що ця рослина не 
ладнає з яровими культурами, 
тому там, де сіяли його, ніколи 
не було ярових.

Сьогодні дівчата коси не за-
плітали, бо говорили, що якщо 
їх торкнеться Олена-лляниця, 
то вони стануть схожі на льон 
– світлі й довгі. Святій намага-
лися догодити, просили допо-
могти в дівочій долі й проводи-
ли особливий обряд. Як тільки 
сонце починало заходити, ді-
вчата збиралися біля трьох 
доріг, щоб «тріпати і плести» 
уявний льон.

Якщо раніше люди просили 
дощу, то сьогодні – навпаки: 
«Коли на Олени дощ з вітром – 
восени негода буде».

Уже розпускалися маргарит-
ки, цвіли ромашки, фіалки і 
волошки. З’являлися перші 
грибочки: підберезовики, білі 
тощо.

Прикмети: буде льону вро-
жай хороший, якщо гороби-
на рясно цвіте; якщо сьогод-
ні дощ із градом пройде, то 3 
грудня сніг випаде крупою; зо-
зуля закувала – на гарну пого-
ду; понад лісом стоїть паркий 

туман – гриби почнуть актив-
но рости; місяць як в колі – по-
года буде похмурою.

4 червня – Василіск, день 
волошок, Василіса-солов’їха. 
Сьогодні день виходу зміїного 
царя Василіска. Не можна було 
розпочинати будь-яке діло – 
нічого не вийде. А ще казали, 
якщо в полі працювати, то одні 
волошки виростуть.

Волошки в народних зви-
чаях завжди були пов’язані із 
Василіском. Колір цих квіток 
вважався безкраїм та заворо-
жуючим, але все одно – її спо-
конвіку люблять дарувати гар-
ним дівчатам.

Зранку, тільки прокинув-
шись, потрібно піти послухати 
солов’їні співи. Вважалося, що 
гарний ранок починався саме 
зі співу пташок.

Прикмети: велика роса і силь-
ний туман сьогодні на плодо-
витий рік; пташки весело щебе-
чуть – погода буде гарною; жаби 
ввечері квакають гучно – на хо-
рошу погоду; сонце вдень крізь 
хмари світить – скоро дощ.

5 червня – Леон-коно пля-
ник. Леонтій огірковий. Ко-
нопляник. Цей день у наро-
ді назвали конопляним, бо в 
полях вже з’являлася ця рос-
лина. Вона була надзвичайно 
корисна як у медицині, так і в 
побуті. Робили з неї олію, яка 
лікувала опіки та рани. Також 
з конопляного полотна шили 
надзвичайно гарний і прак-
тичний одяг. На городах ви-
саджували вже останні овочі, 
якщо пізніше – на поганий 
врожай.

Прикмети: багато мурах біля 
мурашника – чекай гарної по-
годи; схід сонця спекотний 
– негода буде; трава зранку 
сильніше пахне, ніж звичайно 
– на дощ.

традиції і прикмети
редактор рубрики  
Лідія КОВАЛЕНКО

ВІР АБО ПЕРЕВІР

ЗІРКОВИЙ РЕЦЕПТ

  ФАРШИРОВАНІ БАКЛАЖАНИ
ВІД ОКСАНИ ПЕКУН
Редакція газети 

«Культура і жит-
тя» започатко-
вує рубрику «Зір-
ковий рецепт». 
Сьогодні на на-
шій кухні «чер-
гує» народна ар-
тистка України, 
ведуча програми 
«Фольк-music» на 
Першому націо-
нальному Оксана 
Пекун.

«Усі мої друзі 
знають, що “ко-
ронні” страви літ-
нього застілля у 
мене – окрошка та деруни, – поділилася з на-
шими читачами співачка. – Але останнім часом 
я пригощаю фаршированими баклажанами, 
рецепт яких пропоную».

Інгредієнти: 700 г баклажанів; 300 г м’ясного 
фаршу; 2 цибулини; 1 болгарський перець; 2 
помідори; 3 зубки часнику; 150 г твердого сиру; 
2 ст. ложки олії, зелень, спеції, перець, сіль за 
смаком.

Спосіб приготування. Помийте і почи-
стіть усі овочі. Баклажани розріжте вздовж на 
дві половинки і вийміть м’якоть. Щоб із овоча 
вийшла гіркота, отримані половинки і м’якоть 
залиште на 20–30 хвилин у солоній воді, по-
тім промийте. Приготуйте начинку: дрібно 
поріжте цибулю і часник; помідори і болгар-
ський перець наріжте невеликими кубиками; 
із м’якоті баклажанів відіжміть воду, подріб-
ніть; змішайте всі овочі, м’ясний фарш, спе-
ції, сіль. Змастіть половинки баклажанів з усіх 
боків олією і наповніть їх фаршем. Викладіть 
на деко фаршировані баклажани і відправте в 
духовку. Випікайте їх при температурі 180°С 
протягом 30–40 хвилин. За 2–3 хвилини до го-
товності посипати сиром. Готову страву при-
красьте зеленню. Смачного.


