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Зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом Грузії в Україні Михеїлом Уклебою провів віцепрем’єр-міністр – міністр культури
України В’ячеслав Кириленко в будівлі Кабінету Міністрів України.
Урядовець подякував послу Грузії за позицію його держави щодо
підтримки територіальної цілісності України. Обговорено підготовку до підписання плану спільних
заходів між Мінкультури України та
Міністерством культури та охорони
пам’яток Грузії на 2015–2018 роки.

Збільшення видатків держбюджету на кіновиробництво ініціює віце-прем’єр-міністр – міністр
культури України В’ячеслав Кириленко. Про це він повідомив в
інтерв’ю одному з телеканалів. Він
вважає: російські серіали про правоохоронні, військові, спеціальні
підрозділи Росії варто заборонити шляхом прийняття закону (відповідний законопроект схвалено
у першому читанні). Інформаційний простір потрібно захистити від
фільмів за участі митців, які проти
української державності.

Відбулася зустріч заступника міністра з питань європейської
інтеграції Андрія Вітренка з Надзвичайним і Повноважним Послом Румунії в Україні Корнелом
Іонеску.
У ході цієї зустрічі було обговорено двосторонню співпрацю у
сфері культури та в гуманітарній
сфері загалом і, зокрема, запозичення румунського досвіду реформування культури та впрова-
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новини
дження стандартів Європейського
Союзу. Також відбувся обмін думками стосовно спільної реалізації
культурно-мистецьких проектів на
найближчу перспективу.
Важливо, що під час зазначеної
зустрічі особлива увага була приділена питанню проведення другої
частини п’ятого засідання Змішаної
міжурядової українсько-румунської
комісії з питань забезпечення прав
національних меншин.

Міжнародна конференція під
назвою «Будуймо нову європейську
країну разом» відбулася в «Українському домі». У заході, де обговорили етнонаціональну політику в Україні, взяв участь заступник міністра
культури України з питань європейської інтеграції Андрій Вітренко.
Урядовець зазначив, що громадянський мир та непорушність суверенітету України залежать від того, яку
увагу держава приділятиме міжнаціональним відносинам та захисту
прав національних меншин.

Стратегічні питання культурної співпраці обговорили під час
зустрічі заступник міністра з питань європейської інтеграції Андрій Вітренко та директор Французького інституту в Україні Ерік
Тосатті.
Йшлося, зокрема, про організацію фестивалю «Французька весна – 2015», проведення спільних
заходів у зоні АТО, поточний стан
українсько-французьких культурних відносин, а також графік двосторонніх контактів на найближчий час.
Принагідно: Французький інститут в Україні підпорядковується Посольству Франції в Україні.
Його місією, як і місією 150 інших
французьких культурних закладів
за кордоном, керованих Міністерством закордонних справ Франції,
є розповсюдження французької
мови та культури, запровадження співпраці із світовими рушіями
культури та мистецтва в Україні.

О

фіційні роз’яснення Міністерства культури
України з приводу судової справи про повернення до України культурних цінностей
скіфської доби подані на сайті міністерства. Зазначається: «Право власності держави Україна на колекцію музейних предметів скіфської доби, які нині
перебувають на зберіганні у Музеї Алларда Пірсона
(Королівство Нідерланди), є незаперечним та було
визнано і підтверджено Університетом Амстердама».
Відомо, що в Нідерландах розпочалися слухання у
справі за позовом кримських музеїв до названої інституції щодо повернення частини експонатів виставки
«Крим. Золотий острів у Чорному морі». Представники всіх музейних закладів визнали, що предмети,
які на ній експонуються, є національним надбанням
України. У разі виникнення будь-яких спорів вони будуть подаватися на розгляд до Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій
палаті України (м. Київ) із застосуванням матеріального та процесуального права України.
Зауважують, що Міністерство закордонних справ
Королівства Нідерландів надавало гарантійні зобо
в’язання щодо повернення культурних цінностей

Головною метою зустрічі заступника міністра з питань європейської інтеграції Андрія Вітренка з директором Чеського
центру у Києві Луцією Ржегоржіковою було обговорення підтримки культурної співпраці та обмінів
між Україною та Чехією.
Йшлося також про запозичення
чеського досвіду управління культурною сферою, про українськочеські відносини, посилення
співпраці у сфері культури та взаємодії в рамках міжнародних
структур.

Богдану
Струтинському,
художньому керівнику Національної оперети України, присвоєно почесне звання «народний артист України». Звання
присвоєне Указом Президента
України № 27/2015 «Про відзначення державними нагородами
України з нагоди Дня Соборності України» за значний особистий внесок у державне будівниц
тво, культурно-освітній розвиток

державі Україна. У них зазначалося: у випадку, коли
з угоди про тимчасове використання випливає, що
твори мистецтва становлять власність України, то
Уряд Нідерландів буде діяти відповідно до положень,
викладених у Конвенції ООН 2004 року про юридичний імунітет Держави та їхньої власності.

Української держави, багаторічну
сумлінну працю та високий професіоналізм.
Колектив театру щиро вітає Богдана Дмитровича з почесним званням та зичить йому подальшої
плідної успішної діяльності, нових творчих досягнень і перемог,
а також натхнення, енергії та прогресивних ідей в ім’я розвитку Національної оперети та української
культури і мистецтва в цілому.

Для вшанування Героїв Крут
Український інститут національної пам’яті створив два плакати патріотичного змісту, на яких
проведено аналогію з подіями
сьогодення. У багатьох представників українського суспільства з
цього приводу виникло відчуття
дежавю.
За даними інституту, втрати
українських військ під Крутами
оцінюють у 70–100 загиблих.
Серед них – 37–39 вбитих у бою
та розстріляних студентів i гімназистів. На сьогодні вiдомi прізвища 20-х із них.
Це студенти Народного університету О. Шерстюк, І. Пурик,
Борозенко-Конончук, Головащук,
Чижов, Сiрик, Омельченко (сотник);
студенти університету святого Володимира О. Попович, В. Шульгин,
М. Лизогуб, Божко-Божинський,
Дмитренко, Андрiїв; гімназисти
Другої Кирило-Мефодiївської гімназії А. Соколовський та інші.

Виповнюється 20 років від дня
заснування Української бібліотечної асоціації – всеукраїнської громадської організації. За 20 років
організовано сотні конференцій,
семінарів, опубліковано близько
50 науково-практичних видань,
які допомагають бібліотекарям
досягати високого рівня якості обслуговування.
У 2014 році прийнято Стратегію
Української бібліотечної асоціації
на 2014–2018 роки, яка передбачає спрямування зусиль на розвиток в Україні суспільства знань.

12 лютого в Національній філармонії України відбудеться концерт хору Латвійського радіо та камерного оркестру
«Sinfonietta Riga» «Молитва Матері Терези».
Ним відкриється культурна програма головування Латвії у Раді
Європейського Союзу, яка складається з близько 200 заходів, що
проведуть у світі для презентації
досягнень латвійської культури.
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наголос
Десь ангел грає…

 Останній кліп

Нам, «дельфінам», боятися немає чого. До речі,
дельфіни були улюбленими морськими істотами
цього чоловіка. Останній свій кліп Кузьма зняв
саме про них і нашу людську недолугість порівняно з недорозгаданим «дельфінячим інтелектом». Він сигналив нашому суспільству саме
мовою дельфінів, бо вірив у існування «коду да
Вінчі», як ми віримо в недорозгаданість коду
Кузьми Скрябіна.

 Пам’ять

Ми бачили його відвертим і прямим, іноді навіть занадто. Він пояснював деякі речі і явища
так просто, як розумів їх сам. Доступно і лаконічно, народною мовою описав мешканцям України
те, що думав про попереднього президента, і не
менш доступно висловив свою думку про те, що
може чекати на теперішнього.
Кузьма не зміг залишитися осторонь як під час
Майдану, так і під час війни. Закликаючи всіх братися до справи, допомагати українським військовим, сам він робив не менше ніж говорив. «Я почав
з того, що прийшов у госпіталь і помив пацана, у
якого був перебитий хребет.

Майдан Незалежності. 2 лютого 2015

Коли тобі 46, а ти миєш пацана, який не може
сидіти в кріслі, – падає, моментально змінюється все. Тобі не треба ніяких лекцій читати.
Ти одразу стаєш їхній. Ти не можеш жити інакше». Кузьма для багатьох був «своїм»: і для інших українських виконавців, і для прихильників
своєї творчості.
З екранів телевізорів, Інтернету, з відеозаписів
концертів ми знаємо його як людину, яка прожила яскраве, але коротке життя. При цьому вона не
залишалася осторонь нього, а була в його центрі. У
понеділок країна втратила одну з найбільш знакових постатей української музики.
О 18-й годині в різних містах України – від Маріуполя до Львова – тисячі людей запалили свічки,
щоб ушанувати пам’ять Кузьми Скрябіна.
Мабуть, більшість його шанувальників і колег
до кінця не може повірить у смерть виконавця, не
може відповісти собі на запитання «Як?», «Чому?»
Хочеться, щоб це був просто жахливий жарт, щоб
десь в Інтернеті з’явилося відео, де він каже: «Агов,
люди, що таке? Я ж пожартував».
Але це не жарт. Він поплив із дельфінами по той
бік моря. Кінець фільму, але Кузьма назавжди залишиться у наших серцях.
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Смерть людини завжди
вражає більше ніж її
життя, яким би яскравим
та неймовірним
воно не було.
понеділок зранку тра
гічна
новина
про
смерть Андрія Кузьменка облетіла всю Україну
через телеканали, радіостанції,
електронні видання. Стрічки
новин у соціальних мережах
вмить стали схожі одна на одну:
«#КузьмаДТПзагибель».
Смерть співака викликала
нову хвилю інтересу до нього,
мабуть, таку сильну і потужну,
якої не було за життя. В Інтернеті одразу з’явилися заголовки про смерть фронтмена,
потім – «подробиці загибелі»,
трохи згодом – фотографії з
місця подій, відео, пізніше –
згадки про останній концерт,
інтерв’ю, кліп, статті із серії
«Що нам відомо про Кузьму
Скрябіна?»
В останньому кліпі він не
схожий на того, яким ми звикли його бачити, – енергійного та вибухового. На відео,
яке більшість українців побачила, мабуть, уже після смерті виконавця, його біле обличчя біля чорної води виглядає
трагічним і моторошним. У
«Дельфінах», яких презентував гурт за день до загибелі
соліста, той здається посиві-

У

Кузьма Скрябін

лим і втомленим. Чи то грим,
чи то час.
Але це той самий, простий Андрій Кузьменко, який 1989 року
в складі гурту «Скрябін» увійшов у світ української музики.
Згадується перша пісня гурту «Чуєш біль» і здається дуже
символічною: «Тихо десь ангел
грає моїх пісень. Я вже не дочекаюсь, щоб кінчився день…»
За 25 років існування гурту на його музиці виросла не
одна генерація. «Мудрий, бо
німий», «Той прикрий світ»,
«Самотній в’язень» – на цих
піснях, записаних на касетах,
виросло покоління, що народилося в Союзі, чия молодість
припала на 90-ті.

Уже інші пісні – «Шукав свій
дім», «Люди, як кораблі», «Старі фотографії» – слухала молодь, яка застала «Шанс» і «Шиканемо», такі композиції, як
«Квінти», «Говорили і курили»,
«Місця щасливих людей», сьогодні слухають молоді люди, що
приїздять на фестиваль «Захід».
Кожне з цих поколінь посвоєму, в контексті своєї маленької епохи, сприймає гурт
та його соліста, кожен із шанувальників крізь призму власного внутрішнього світу розуміє його пісні.
За весь період існування
«Скрябіна» не раз змінювався і стиль виконання музики, і
склад гурту, і сам його постійний фронтмен. Є ті, кому до
вподоби «Хлопці-олігархи»,
«Гламур», «Поющие трусы»,
«Ти мені не даєш». Неоднозначно сприймалася публікою
і його діяльність як шоу-мена.
Мабуть, далеко не всім, особливо тим, хто починав слухати пісні гурту у 90-х роках та
дорослішав з ними, подобалося бачити Андрія Кузьменка у
розважальних шоу.
Але головне в Андрієві залишилося незмінним. На відеозаписах 20-річної давнини
він такий же простий, усміхнений і веселий Кузьма. Мабуть,
найбільше приваблювало людей те, що Андрій Кузьменко –
простий український хлопець
без пафосу, церемоній і зіркового пилу.

© Кузьма Скрябін

Лист

до президентів
України
Панове президенти є до вас розмова
Бо ми давно не чули від вас
правдиве слово
І може я ніколи б не починав її
Та скажу вам відверто – причина
у війні
В яку ви цю країну всі разом
погрузили
І щоб її не було ви нічого не
зробили
Невже за стільки років ви
достатньо не нажили
Щоб заробляти гроші
копаючи могили
Панове президенти є до вас
питання
Чому ви всі живете як голубці
в сметані
Тоді коли всі люди скидаються 		
солдатам
Копійками, які ви ще в них
не встигли відібрати
Чому ви не пошлете на війну
своїх синів
Ні внуків, ні племінників, самих 		
вас там не видно
Зате на смерть кидаєте чужих
чоловіків
Скажіть мені, невже це
виглядає справедливо
Чому холоднокровно ви зливаєте
країну?
І у крові своїй ви власну топите 		
дитину
Скажіть, будь ласка, чим всі люди
в цій країні винні
Скажіть ціну, за скільки ви
продали Україну!
Я хочу побажати вам, панове
президенти
Відчути весь наш біль на собі
перше ніж померти
А всім нащадкам вашим –
я хочу тільки зла
Яке ви всі разом роками
готували нам!
Грудень 2014

Дощ не змиває сльози
Не думалося про містику,
коли під зливою біля
труни Віктора Шпортька
пригадала і навіть вголос
тихенько наспівала: «Най
лиє дощ! Най він іде!»
Навіть не подумалося ні про
що зле, бо наспівую ці слова
Кузьми з перших днів, відтоді,
коли почула вперше.
А написав він свій гімн «людей дощу» у той час, коли ми
зустрілися в київській квартирі,
яку один із наших друзів знімав
під офіс. У ній видавалася газета «АУТ» і стояла перша апаратура студії звукозапису. Там і
з’явилися і навіть на деякий час
обжилися мої друзі-галичани,
котрі приїхали з Польщі на
«крутій» машині, яких тоді в
Києві були одиниці.

Христина Май, Кузьма Скрябін, Мирослава Микитась, Тетяна
Золотарьова, Олександр Євтушенко, Шура Гера, Леся Самійленко. 1995.
Фото з приватного архіву Мирослави Микитась

А були це мої улюблені Кузьма і Шура Гера, кожне слово
яких я вдихала, як ковток свіжого європейського повітря.
Спілкувалися багато років
поспіль, дружили і раділи успіхам одне одного. А от «наживу» (це слово запозичене від
Кузьми) не бачилися пару років. Я завжди сумувала за ним,
його жартами, анекдотами й
атмосферою, яку міг за будьяких умов і погоди створити.
Він був «старим» і мудрим, вірним другом і лікарем нашого
суспільства, оспівуючи його вади
сміливо і відверто. Кузьма залишиться в пам’яті всіх чоловіком,
котрий любив дощ, бо той змивав його скупі чоловічі сльози…
Леся САМІЙЛЕНКО
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Єврейський гурт «Golem» зіграв
українську пісню «Червона рута» на
Таймс-сквер у Нью-Йорку. За словами музикантів, своїм виступом вони
прагнули підтримати Україну, що
бореться проти бойовиків, за якими стоїть Росія. Відеозапис свого виступу учасники колективу виклали в
соціальних мережах.
Гурт, заснований 2010 року в
Нью-Йорку Аннетт Езекієль Коґан,
грає клезмерський панк-рок (клезмер – традиційна народна музика
східноєвропейських євреїв).

Українські школярі здобули перемогу на престижному конкурсі
від «GoogleCode-in 2014». Ілля Ковалевський та Станіслав Кривенко
на початку червня разом з іншими
переможцями на чотири дні вирушать до головної штаб-квартири
«Google» у Маунтін-В’ю (Каліфорнія, США).
«Google Code-in» – це змагання з
розробки програмного забезпечення з відкритим кодом для школярів
з усього світу. Цього разу протягом
семи тижнів конкурсу 658 школярів виконали 3 236 завдань.

У столиці Грузії Тбілісі відбулися благодійні покази українських
фільмів на підтримку режисера
Олега Сенцова, затриманого російськими правоохоронцями під час
анексії Криму в травні 2014 року.
У рамках акції вже показали чотири кінострічки: дебютний і поки що
єдиний фільм Олега Сенцова «Гамер», стрічку Олеся Саніна «Поводир», роботу Олени Фетісової і
Сержа Аведікяна «Параджанов»
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україна і світ
та документальний фільм творчого
об’єднання «Вавилон’13» «Сильніше, ніж зброя».
Вхід був вільним, але охочі робили пожертви на підтримку українського режисера. Тбілісі – перше
місто за межами України, де відбувся подібний захід на підтримку затриманого режисера. Організатори
кажуть, що це не випадковість, адже
грузини з власного досвіду знають,
що таке військова агресія Росії.

До Чехії на оздоровлення та відпочинок прибула перша група дітей
з України.
30 українських школярів віком від
10 до 15 років відпочиватимуть у місті Соленіце. Для них підготовлена
спеціальна культурна й освітня програма. Більшість новоприбулих є нащадками волинських чехів.
Цього року Чехія запланувала приїзд 90 українських дітей. У складі
другої групи на відпочинок поїдуть
діти зі сходу України, у третій – дітисироти.

У Казахстані українські письменники Тетяна і Сергій Дзюби стали лауреатами Міжнародної літературної премії «Золотий асик». За
казахськими народними традиціями, «асик» – символ щастя, удачі й
добробуту. Нагородження відбулося в місті Алмати під час святкування ювілею популярного журналу
«Тамир». Крім українців, відзнаку
одержали також знані письменники – Бахит Кенжеєв (США) і Ауезхан Кодар (Казахстан).
Сергій і Тетяна Дзюби нагороджені за свої поетичні зарубіжні
книжки, зокрема нову збірку вір
шів «Остання кочівля любові»,
яка побачила світ у Казахстані, а
також публікації в журналі «Тамир».
Нині книжки чернігівського
подружжя готуються до друку у
Франції та Швеції. Крім того, збірку віршів Тетяни й Сергія вже переклав болгарською мовою поет
Димитр Христов.

П

ольський гурт «Еней» присвятив пісню «Біля
тополі» українським військовим, які загинули
за Україну.
Композицію презентували на концерті у Варшаві. Виконали її українською мовою. У приспіві лунають слова: «Мам, я в бою за волю пішов в далечінь, за
правду і долю нових поколінь, за тих, хто у морі далеко і крилами лелеки повернуться живі».
Польський фольк-рок-гурт «Еней» створили 2002
року в Ольштині брати Петро та Павло Солодухи разом
зі своїм приятелем Лукашем Койрисом. Брати – етнічні
українці, вихідці з родини, яку переселили з рідної землі під час операції «Вісла» після Другої світової війни.
Назва гурту походить від імені головного героя
«Енеїди» Івана Котляревського – Енея – «парубка
моторного», який був змушений покинути Батьківщину та податися в мандри на чужину. Такою назвою
музиканти хотіли підкреслити свій зв’язок з українською традицією і вшанувати важливий для становлення української літератури та літературної мови
твір полтавського письменника.
Колектив використовує традиційні українські мотиви в музиці. Він виконує пісні польською та укра-

У Португалії, в місті Авейро, відбулися благодійні заходи в
рамках програми «Солідарність з
Україною».
Організаторами виступили парафія Святого архистратига Михаїла в м. Авейро та українські
родини, які підготували концертний зал, оформили стінгазету,
виставки-продажі
українських
кулінарних виробів. Підтримали
благодійні заходи на півночі Португалії і творчі колективи з міст
Віла Нова де Гая, Брага, Куімбра
та Порто.

Світовий конгрес українців засуджує злочини Росії та підтримуваних нею бойовиків проти
людства, які вони ще з більшою інтенсивністю здійснюють на Сході
України. Конгрес закликає міжнародну спільноту якнайшвидше визнати Росію державою-агресором,
а так звані ДНР і ЛНР – терористичними організаціями, та не допустити безкарності заподіяних
ними злочинів в Україні.

їнською мовами. Учасники гурту нерідко виступають у вишиванках або стилізованому під українську
вишивку сценічному одязі, а також носять браслети
жовто-синіх кольорів.
Дискографія гурту включає в себе три студійних і
один концертний диски. Альбом «Фолькорабль» (2010)
став золотим, а «Фольгород» (2012) – подвійним платиновим. Прем’єру нового альбому заплановано на лютий цього року.

Світовий конгрес українців
глибоко співчуває сім’ям загиблих та поранених мирних жителів у місті Дебальцеве Донецької
області, які 31 січня та 1 лютого стали жертвами цілеспрямованих терористичних атак, що
невпинно здійснюють підтримувані Росією бойовики та її спеціальні сили.
31 січня від їхніх обстрілів загинуло 7 осіб та 6 було поранено.

У Відні до кінця лютого триватиме фотовиставка «Загублені в
трансформації» фотографа Вери
Фабер та її колеги Ані Ланґе.
Вера Фабер відвідувала українські периферії та за допомогою
об’єктива фіксувала релікти минулого.
Аня Ланґе щодня документувала
українську Революцію гідності на
головній площі столиці.
Фотовиставка налічує понад 100
світлин. Фотографії Ані в хронологічному порядку розповідають історію Революції гідності – від перших протестів, насилля, життя,
кухні на Майдані, перших смертей, ескалації, трауру і до низки
березневих фотографій із Майдану з підписом «надія». Кожні тематичні майданівські блоки
фотографій чергуються із задокументованими реліктами в різних
містечках і селах України.
Усі виручені від продажу світлин
кошти підуть на допомогу Україні.

В Естонії запрацювало незалежне суспільно-політичне Інтернеттелебачення «ARU TV». ЗМІ зорієнтоване на мешканців Білорусі,
Росії, України і на російськомовне
населення країн Балтії. Ініціатор
створення «ARU TV» – білоруський
емігрант Павло Морозов, проти
якого на його Батьківщині розпочато карну справу за мультфільми
про президента Лукашенка.
Новий канал стане противагою
пропаганді, яка розгорнулася в російських і білоруських державних
ЗМІ навколо подій в Україні.

У Парижі модний будинок
«Valentino» закрив четвертий день
Тижня моди «Haute Couture» показом колекції моделей у вишиванках, жупанах та жилетках з овчини.
Італійські дизайнери показали
вдале поєднання яскравого карпатського приталеного кептарика з
овчини з розкльошеними сукнямисорочками з червоно-чорною українською вишивкою. Голови моделей прикрашали квіти.
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сторінка андрія куркова

 P.S.

Що таке почуття єдиної
нації, єдиної країни?
е коли цитату з улюбленої пісні почне
житель Чернігівщини, а закінчить мешканець Закарпаття, коли, зібравшись за одним столом,
громадяни України з різних
регіонів можуть годину поспіль співати пісні, слова яких
відомі кожному і які не були
створені за часів СРСР.
Чи існують такі пісні? Правду кажучи, я гублюся з відповіддю. За столами у нас співають загальновідомий, але
чужий шансон, старі народні

Ц

Обкладинка альбому

…Що ж тоді є можливою реальністю у справі
формування національного культурного простору?! Напевно, об’єднання зусиль усіх працівників
культурного цеху країни – бібліотекарів, учителів,
працівників будинків культури та місцевих журналістів – із промоутерами сучасної і особливо масової культури, включно з літературою та кіно, здатними до неординарних маркетингових кроків та
експериментів.
«А конкретніше?» – запитаєте ви. Конкретніше?
Та будь ласка! Усі громадяни нашої країни, як і всі
громадяни інших країн, регулярно ходять у булочні і продуктові магазини. Бо вижити без їжі не
можна. То чому б не спробувати зробити із власників і працівників цих крамничок своїх однодумців
і не переконати їх, щоб у їхніх закладах регулярно
звучали ті нові українські пісні, які подобаються самим власникам?! Чому б не підказати їм підвісити
в магазинах на стінці монітори, на які з комп’ютера
пускати уривки з нових українських фільмів або
відеотрейлери на нові книги українських письменників? Цих відеотрейлерів в Інтернеті безліч,
а буде ще більше, якщо їхня ефективність зросте
завдяки підтримці сучасної української культури
представниками дрібного і середнього бізнесу.
І, звичайно, потрібно перестати повторювати, що
«раніше культура була культурнішою, моральнішою і без мату». Культура здатна самоочищуватися, а коли суспільство стає культурним, то це самоочищення культури відбувається ще швидше. Але
суспільство не стане по-справжньому культурним, доки не усвідомить, що воно існує в контексті
своєї власної національної культури – і традиційної, і сучасної, – доки не навчиться цінувати своє
більше за чуже, доки не звикне розбирати на цитати свої фільми, свої книги і свої пісні.

На концерті «Океану Ельзи»

Пояснювати це можна і військовими діями на Донбасі, і
економічною кризою, і недорозвиненим книжковим ринком, і відсутністю масових
медіа, які пишуть на тему культури взагалі і літератури зокрема. Можна ще згадати, що більша частина населення на півдні
і сході країни не читає українською або не читає взагалі. Але
пошук пояснень цієї ситуації
– справа менш важлива, ніж
спроби цю ситуацію змінити.
Торік на нечисленні екрани
України досить голосно і навіть зі скандалом вийшло нарешті українське кіно, здат-

«Левіафан», ніж на дискусії про
два згадані українські фільми.
Що ж нам робити, щоб національний культурний простір нарешті виник і збігся за
охопленням із державними
кордонами нашої країни?! Як
відвоювати у «радянської»
культурної спадщини, яка досі
є загальною для території колишнього СРСР, територію
України?! Як утримати культурну межу між Росією й Україною не заборонами і бойкотами, а більш цивілізовано?!
Ви, звичайно, скажете, що
потрібно швидко й ефективно розвивати свою культуру,

ватизм захисників і промоутерів української культури,
об’єднаних навколо «Просвіти», Будинку вчителя та інших схожих громадських організацій. Дуже часто саме
представники цієї еліти є най-

Чи допоможе
		 український хліб 		
				 українській культурі?
Андрій Курков

Знакові постатті та події української культури. Фотоколаж Івана ЛУБ’ЯНКА

пісні, «Червону руту», «Косив
Ясь конюшину». Пісень, що
стали новими «українськими народними», я назвати не
можу, і це мене турбує. Адже
пісня стає «загальною» набагато швидше і легше, ніж книга або фільм.
Із «сучасною українською
літературою» справи йдуть
не дуже добре, а з кінематографом, незважаючи на помітний прогрес української
кіноіндустрії минулого року,
все ще складніше. Жодна з
книг, що вийшли торік, попри
отримані рейтинги та премії,
не стала національним явищем, книжкою, про яку б заговорили по обидва береги
Дніпра.

не викликати живий інтерес і
жваві суперечки. І «Поводир»
Олеся Саніна, і «Плем’я» Михайла Слабошпицького заслуговують серйозної уваги. Як і
гідний уваги фільм «Трубач»
Анатолія Матешка – єдина зі
стрічок, на мою думку, зроблених торік для дитячої та підліткової аудиторії, але чомусь
не помічена ні пресою, ні телекритиками.
Чи стали ці принаймні дві гучні прем’єри національною подією або залишилися приводом
для суперечок професіоналівкінематографістів?! Імовірніше
– друге. Чомусь українська кіноспільнота більше часу і емоцій, я гадаю, витратила на обговорення російської картини

і матимете рацію. Але тільки
частково. Про необхідність якнайшвидшого розвитку та державної підтримки української
культури ми говоримо всі 23
роки незалежності.
Ті читачі і радіослухачі, котрі
постійно беруть участь у дискусіях на цю тему, насправді вже
давно є громадською культурною елітою нашої країни, яка
не усвідомлює свою «елітність».
Тобто вони забувають, що є активною меншістю, яка проводить згадані дискусії всередині цієї меншини, сперечаючись
швидше з колегами, ніж зі звичайним пересічним споживачем культури.
Крім того, не варто забувати і про традиційний консер-

більш стійкими критиками
сучасної української культури
– і музики, і літератури, і кіно.
Іноді здається, що вони більш
нетерпимі до нової української культури, ніж до старої
радянської.
Я не намагаюся тут зіштовхнути лобами два покоління або
«культурних
консерваторів»
із «культурними демократами», які мають різні уявлення
про культуру та її ролі в суспільстві, а радше закликати старше
«консервативне» покоління до
терпимості і до відмови від оціночних вигуків «Ганьба!» щодо
тих творів сучасного мистецтва,
які з різних причин ними не
сприймаються.
В іншому суспільстві така
оцінка твору мистецтва могла б
служити відмінною рекламою,
але в нас особлива ситуація,
у якій навіть «національний
скандал», пов’язаний із мистецтвом, неможливий. Наша
країна нині позбавлена головного – можливості ефективно
звертатися одночасно до всіх
своїх громадян або хоча б до
переважної більшості.
Так, хотілося б, щоб усі громадяни України час від часу
дивилися «Перший національний» чи інший загальнонаціональний канал або слухали радіо «Культура». Хотілося
б, щоб країна могла видавати
безкоштовну газету, присвячену національному культурному продукту та іншій соціально
важливій тематиці, і її доставляли б у кожне домогосподарство, в кожну квартиру. Але це
швидше утопія, ніж можлива
реальність.
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Анжеліка РУДНИЦЬКА,
телеведуча, співачка та художниця:
– Люди на лінії фронту перебувають в інформаційному вакуумі, тому інформація з будь-яких
журналів, газет і флешок на Донбасі дуже популярна. Військові часто просять привезти їм радіо
приймачі.
До музичних ініціатив, пропонованих бійцям, я
додала би кіноініціативи. Комусь цікавий концерт,
а хтось не проти подивитися фільм.
Можна влаштовувати пересувні виставки, які
їздитимуть разом з артистами, які дають концерти. Йдеться не тільки про фронтову зону, а й про
звільнені міста, де люди потребують культурного
продукту, але не знають, де його знайти. Нам слід
підказати, до кого звертатися. Можливо, пропонувати їм сайти, дещо роздруковувати.
Запропонувала б викладачам з університету
Шевченка підготувати науково-популярні лекції з
історії та культури України – недовгі, не більше ніж
на 20 хвилин, але загальнодоступні. Так ми не тільки співатимемо, а й займатимемося просвітницькою діяльністю.
Я за симбіоз різних видів мистецтва. Ми витрачаємо кошти на виїзд, на охорону, на організацію,
тому треба час і ресурси використовувати з максимальною користю.

Дмитро Тузов,
тележурналіст:
– Було б добре, якби люди їздили на концерти з інформаційною продукцією. Видавництва, як
книжкові, так і газетно-журнальні, передають на
фронт свою друковану продукцію, і з ними потрібно налагодити зв’язок. Усі такі акції можуть бути
із грифом «За сприяння Міністерства культури». І
якщо це буде координуватися, то легше буде і зібрати ці книжки, і розподіляти. Має бути, умовно
кажучи, постійний фонд децентралізації.
Потрібно створювати громадську раду з найшвидшого відновлення ефірного мовлення не
лише на окупованих, а й на звільнених територіях. Є речі, які можна робити навіть без грошей.
Тож я одразу вас всіх запрошую на громадське
радіо. На ньому можна транслювати записи,
звертатися напряму до військових, до людей, які
живуть у зоні АТО.
Багато телеканалів самі роблять те, що потрібно.
Я думаю, що до них можна звертатися щодо контенту. Не вірю, що вони відмовляться від трансляції. Координаційна рада могла б налагодити таку
співпрацю.

Міністерство культури
України створює
Координаційну раду
з представників
мистецьких кіл
та активістів, які
організовують мистецькі
заходи в зоні АТО та
беруть у них участь.
ро це повідомив
віце-прем’єр-міністр
– міністр культури
В’ячеслав Кириленко під час зустрічі з діячами
культури, волонтерами та активістами.
«Звичайно, всі митці хочуть
уваги з боку держави, – сказав
В’ячеслав Кириленко. – Але
в мене є одна пропозиція: всі
кошти, які передбачені в бюджеті Міністерством культури на мистецькі заходи цього
року, скерувати винятково на
ті концерти, зустрічі та події,
які спрямовані на бійців АТО
– наших героїв, тих, хто відстоює незалежність України.
Ці заходи можуть проводитися безпосередньо в зоні АТО, у
таборах тимчасової дислока-
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ції, у госпіталях, у великих залах – словом, там, де цього потребуватимуть самі військові.
При такому підході до використання бюджетних коштів
можливі винятки, які стосуватимуться особливо важливих
державних заходів».
В’ячеслав Кириленко наголосив: існує низка прак-

тичних питань, які потрібно
вирішити. Це уникнення необґрунтованого накопичення в одному місці мистецьких
колективів, дублювання, забезпечення можливості відві
дування артистами областей,
де стоїть резерв військових,
та інші. Тому він пропонує
створити Координаційну мис-

тецьку раду при Мінкульті під
назвою «Зброя культури».
Урядовець підкреслив, що всі
питання будуть вирішуватися
в робочому порядку.
«Можна утворити експертну групу, яка буде переглядати
всі папери і потім виносити на
засідання ради свої пропозиції. Ми, своєю чергою, будемо

Мистецька ініціатива
Ростислав Карандєєв,
заступник міністра культури України, співголова Координаційної ради:
– Насамперед потрібно вирішити питання щодо надання культурно-мистецької
допомоги, які стали торік проблемними. Йдеться про організацію пропускного режиму,
безпеку перебування, логістику, ефективність використання наявного ресурсу і врахування усіх інтересів.
Ми маємо сформувати базу з
артистів і колективів, які готові
долучитися до нашої мистецької ініціативи. Варто скласти
список можливих місць проведення культурних заходів – як,
наприклад, масштабних кон-

цертів чи вистав, так і польових
виступів. Таким чином ми допоможемо колективам поїхати

туди, де вони будуть найбільш
очікуваними, де буде найкраще організоване їхнє перебу-

вання, де їх побачить якомога
більше людей. Так ми зможемо у складі більш широкої мистецької бригади взяти участь у
концертах чи в мистецьких акціях у кількох містах і військових частинах поспіль.
Координаційна рада створюється заради допомоги людям,
котрі хочуть себе проявити. Ми
залучимо для цього державний бюджетний ресурс і недержавні кошти, подбаємо про
безпеку та ефективність акцій.
Мистецька пропаганда потребує й афіш, плакатів, брошур,
видань із потрібними меседжами. У газетах можна створювати відповідні вкладки.
Фотознімок Романа РАТУШНОГО
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Аня Заклецька,
співачка:
– Хочу звернути увагу на психологічний аспект
того, що відбувається на сході, на те, що відчувають військові, які повертаються у відпустки.
Вони переживають справжній шок, коли приїжджають з війни і бачать, що тут вона не відчувається.
Слід сказати, що арт-терапія є справді дієвою річчю: ті самі виставки можуть зцілювати. При організації проектів для тих, хто перебуває у зоні АТО,
потрібно враховувати, що країна переживає посттравматичний синдром. Мало хто це усвідомлює,
але це так. Усі мистецькі акції мають бути спрямовані на те, щоб люди після війни адаптувалися до
подальшого життя.

Сергій Архипчук,
режисер масових заходів:
– Одна з найбільших наших проблем у просвітницькій галузі – майже повна відсутність медійних
комплексів. Клуби на колесах можна перерахувати
на пальцях. А вони ж дають змогу демонструвати
фільми, озвучувати виступи!
Виховання війська нині теж залишається великою проблемою, бо немає політруків. Тому в поїздки на схід України ми беремо капеланів та істориків. На зустрічах з військовими вже були Роман
Коваль, Сергій Коваленко, інші відомі люди. Присутність історика необхідна, так само як і письменників та сатириків.
З нами в турі на підтримку бійців також був камерний оркестр Волинської філармонії. Ми їхали
двома автобусами, і виглядало це дуже пишно.
Наша остання подорож пролягла до восьми точок, сім із яких – місця, де не ступала ще нога артиста. І таких «білим плям» на карті України ще
дуже багато.
Від різних видавництв у зону АТО ми привезли
три тисячі книг. Дехто дивувався, коли на блокпостах або навіть міліціонерам ми пропонували
книги.
З досвіду наших поїздок можу стверджувати, що
проблема полягає не в оплаті праці виконавців, а в
забезпеченні їх пальним і місцем ночівлі.
Та найважливіше – координація, без якої не
може відбутися жодна поїздка. Для того, щоб виїхати у зону АТО, потрібно координувати дії з Міністерством оборони та з Генштабом.
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надавати фінансування, якщо
це, звичайно, збігатиметься з
бюджетним законодавством,
– сказав В’ячеслав Кириленко. – На жаль, ситуація в країні не спрощується, а навпаки,
на східному фронті загострюється, тому цю групу необхідно
створювати якомога швидше».
Окрім фінансової, Координаційна рада надаватиме
всебічну організаційну підтримку всім культурним ініціативам у зоні АТО та на прилеглих землях.
До складу Координаційної
ради увійшли: художній керівник заслуженого академічного ансамблю пісні і танцю
Збройних сил України Дмитро Антонюк, режисер Сергій
Архипчук, волонтерка ініціатив «Євромайдан SOS» і «Допомога прикордонній службі
України» Соломія Бобровська,
телеведучий, громадський та
політичний діяч Микола Вересень, публіцист і громадський активіст Володимир
Гонський, голова мистецького об’єднання «Остання барикада» Олесь Доній, керівник
гурту «Ot Vinta» Юрій Журавель, активістка, співачка
гурту «Врода» Анна Заклецька, президент Міжнародного
гуманітарного благодійного
фонду інвалідів та потерпілих
від чорнобильської катастро-
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фи Сергій Зайцев, менеджер
туру «Підтримай своїх» мистецької компанії «Євромедіа»
Марина Калашнікова, видавці та письменники Віталій та
Дмитро Капранови, директор Державного гастрольноконцертного центру України Яніна Ковалевська, кобзар
Тарас Компаніченко, голова
громадської організації «Не
будь байдужим» Оксана Левкова, директор Центру народної пісні «Народна філармонія» Руслана Лоцман, актор

Антін Мухарський, заступник
голови Фонду «Оберіг роду»
Євген Несен, музикант гурту «Горлиця» Наталія Павловська, письменник Лесь
Подерев’янський, поет Артем
Полежака, телеведуча і художниця Анжеліка Рудницька,
співачки Галина та Леся Тельнюк, тележурналіст Дмитро
Тузов, виконувач обов’язків
генерального директора бюджетної установи «Державна агенція промоції культури
України» Оксана Фещак.

Співголовами Координаційної ради стали заступник міністра культури Ростислав Карандєєв та лідер мистецького
об’єднання «Остання барикада» Олесь Доній.
На зустрічі діячі культури, волонтери та активісти висловили своє бачення та побажання
щодо місії представників мистецьких кіл та активістів у зоні
АТО. Деякі з цих думок наводимо в газеті «Культура і життя».
Фотознімки Романа РАТУШНОГО

Оперативна
координація проектів
Олесь Доній,
голова громадської організації «Мистецьке об’єднання
“Остання барикада”», співголова Координаційної ради:
– Іноді в нас перехрещується
діяльність, бо ми часом не знаємо, що роблять колеги. Тому,
скажімо, Слов’янськ перенасичений акціями, а до Дружківки майже ніхто не доїжджає.
Ми прагнемо зберегти кожен
проект і залучити до їхньої організації тих, кого немає зараз
у громадській раді. Усі вартісні мистецькі ініціативи мають бути підтримані Міністерством культури.

Йдеться про створення громадською радою своєрідної шахової сітки акцій, щоб
вони не збігалися в датах і
місцях проведення.
Головні завдання цієї ради
– координація і стратегія. Також ця виконавча структура
буде займатися операційною
діяльністю. Кожна зі структур, кожен із виконавців і
фондів має співпрацювати з
Координаційною радою.
Зараз є чотири суб’єкти діяльності «Зброї культури».
Це війська – чи добровольчі,
чи прикордонники, – населення звільнених територій і

прикордонних смуг, війська
в місцях дислокації (артистам
не обов’язково їхати на Луганщину, коли поблизу ротаційна частина. Це дешевше).
Окрім нас, є ще театри, які
хочуть допомогти фронту. Їх
легше повезти в Білу церкву,
аніж у зону АТО. Четвертий
суб’єкт – шпиталі. Йдеться
про координацію дій і про відпрацювання стратегії.
Конкретні проекти будуть
затверджуватися і підтримуватися громадською радою.
Фотознімок
Романа РАТУШНОГО
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Дитячий sleepover

 Діти Донбасу в рідній країні

Аліна ОНОПА

Людмила ШЕВЧЕНКО та Олена ПАЩЕВСЬКА.
Фотознімок Андрія БЕРЕЖИНИ

Триває безстрокова акція підтримки дітей зони АТО,
започаткована журналістами Національного газетножурнального видавництва Міністерства культури
України в липні 2014 року. Тоді, щоб привернути увагу до дітей війни, які нині перебувають у скрутному
становищі, надати їм матеріальну, моральну і психологічну підтримку, ми провели в українському національному інформаційному агентстві «Укрінформ»
прес-конференцію «Другий фронт АТО».
Одразу відгукнулися колеги з Першого національного каналу українського телебачення та
Київської міської організації Національної спілки журналістів, львівські волонтери з благодійної ініціативи «Щире серце», київські волонтери
видавничого холдингу «Мега-Поліграф» та фабрики «Рошен», співробітники видавництва дитячої періодики «Мамине сонечко», Національного видавництва дитячої літератури «Веселка» і
самого українського національного інформаційного агентства «Укрінформ», де відбувалася пресконференція.
У всіх гуманітарних заходах журналістам постійно допомагають бійці добровольчого батальйону
«Київ-1», який очолює Віталій Сатаренко, колишній
директор Національного газетно-журнального видавництва.
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У Музеї Гончара
вперше практикували
музейний sleepover.
Діти з різних куточків
України заночували у
музейному просторі.
а словами куратора
проекту Ігоря Пошивайла, такий захід нині
популярний за кордоном. Це своєрідна платформа,
живий, інтерактивний, мультимедійний майданчик.
Темою sleepover’у обрали Революцію гідності. Тож
старшокласники із Сєвєродонецька, Чернігова, Харкова,
Запоріжжя, Херсона та інших
міст мали змогу зануритися в
атмосферу символічного мистецького Майдану, відчути і
переосмислити події, які змінили суспільство і країну.
Дух Революції гідності створила ініціатива Музею Майдану
своїм виставковим простором
«Творчість свободи: (р)еволюційна культура Майдану».
Шини, каски, щити, прапори та
інші «майданівські» предмети
– все нагадувало про ті страшні
сторінки історії України.
«Наша мета – об’єднати дітей, показати їм українські

З

Художник Володимир СвачіЙ

традиції, – говорить Ігор Пошивайло. – Спрямувати підростаюче покоління на активну участь у побудові нової
країни. Адже те, що було на
Майдані рік тому, – це початок змін країни на краще.
І саме цим дітям ці зміни втілювати в життя».
Очі у школярів світилися від
радості, коли вони разом творили арт-полотно «Україна в
мирі та любові» під керівни-

цтвом художника Володимира
Свачія.
«Що відчуваємо, те й малюємо, – розповідає митець. –
Через візуальні образи, через
фарби, колір ми будуємо шлях
у завтрашній день. Мистецтво
об’єднує, воно зцілює і дає віру
в майбутнє».
17-річна Катруся Радченко
із Сєверодонецька намалювала портрет Тараса Шевченка, бо вважає, що «він сим-

волізує нашу історію, країну,
яка в серці кожного свідомого українця». А 15-річна
Оксана Назаренко з Харківщини зобразила Україну квітучою, кольоровою і головне
– без війни.
«Хочу, щоб країна об’єд
налася, щоб частіше спілкувалися люди з різних регіонів України. Адже державу не
можна ділити на Захід і Схід»,
– сказала дівчинка.
Для дітей підготували насичену програму. Вони розучували українські народні
пісні, танці, ігри, створювали ляльки-мотанки, випікали традиційні пряники, переглядали тематичні фільми,
підписували листівки рідним
і друзям від Пошти Майдану.
Захоплено слухали нічну театралізовану
інтерактивну
екскурсію «Ми – українці!»
при свічках. А також відбулося
реабілітаційне заняття мистецтвом.
Україну чекає хороше майбутнє, якщо серед школярів так розмірковують: «Я за
будь-якої можливості буду захищати свою рідну країну, –
говорить Артем Романенко з
Чернігова. – Щиро вірю у єднання нашого народу і мир в
Україні».

Другий фронт АТО триває
Нещодавно в рамках нашої акції працівники і волонтери Фундації Петра Тронька передали бійцям
«Київ-1» гуманітарну допомогу – пакунки з одягом, солодощами і книжками – для дітей із зони
АТО, куди днями підрозділ батальйону вирушає
на ротацію. Серед бійців батальйону були присутні його командир Віталій Сатаренко, старшина міліції Юрій Чебан, молодший сержант міліції Євген
Остапчук і сержант міліції Михайло Передарук.
«Ми постійно відправляємо, супроводжуємо гуманітарні каравани та медичні конвої, що допомагають нашим побратимам, які там воюють, та дітям, – розповідає комбат Віталій Сатаренко. – Для
малечі будь-яка допомога є неоціненною».
А серед зібраних речей для солдатів є дитячі
малюнки, які не залишили байдужими бійців батальйону.
«Вірю, що діти, які створили ці плакати, виростуть справжніми патріотами з розумінням того,
якою ціною дається незалежність країни і воля народу», – сказав пан Віталій.
Координатори волонтерів Національного газетножурнального видавництва: Олена Пащевська
(044) 498–23–64 та Аліна Онопа (044) 498–23–62.

Торік значний резонанс
викликала гуманітарна
акція наших журналістів
для дітей Донбасу –
«Другий фронт АТО».
Незабаром
Національне
газетно-журнальне видавниц
тво спільно з благодійним
фондом «Зірка надії» та Фундацією Героя України, академіка Петра Тронька планують
нові заходи цієї благодійної
акції. Зусилля журналістів і
благодійних організацій будуть спрямовані на допомогу мешканцям прифронтових
Дебальцевого та Вуглегірська.
«Благодійний фонд “Зірка
надії” діє з 2011 року в Ірпені.
Практичною метою його створення було відновлення в місті
занедбаного басейну. Коли почалася війна, ми зрозуміли, що
солдатам дуже потрібна наша
допомога. Почали з Ірпінського
військового госпіталю, куди для
поранених возили одяг, продукти, – розповідає директор бла-

рити на реабілітаційний комплекс для поранених.
Зараз ми звернулися до дирекції Національного газетножурнального видавництва для
того, щоб допомогти дітям у
зоні АТО книжками, журналами та газетами. Там дуже багато
знедолених дітей, які потребують літератури, навіть листівок,
щоб знати правду про Україну,
про те, що тут відбувається».

Семен Василенко

Директор благодійного фонду «Зірка надії» Ліна УКРАЇНЕЦЬ, заступник
директора Лілія ЮРЧЕНКО та координатор волонтерів Національного
газетно-журнального видавництва Олена ПАЩЕВСЬКА.
Фотознімок Романа РАТУШНОГО

годійного фонду «Зірка надії»
Ліна Українець. – Потім вирішили переправляти допомогу
на фронт, де вона потрібніша.
І солдатам, і мирним жителям щодня необхідні різні речі, які ми приймаємо від

жителів Ірпеня. Допомагаємо
і фронту, і госпіталю, і переселенцям, які мешкають у нашому місті. Нині у первинної
мети нашої діяльності також
з’явився новий сенс: ірпінський басейн хочемо перетво-

Збираємо кошти на
купівлю мікроавтобуса
для поїздок у зону АТО.
Банківські реквізити:
БФ «Зірка надії», код
ЄДРПОУ 37547656
Р/р №26007053133309
в Київській філії
ПриватБанку, МФО 321842
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Головний редактор
журналу «Музика»
Ольга ГОЛИНСЬКА

 Львів

6 лютого Львівська обласна філармонія презентує
програму «Музичні діалоги» двох найкращих піаністів Львова – Оксани Рапіти та Мирослава Драгана.
Академічний симфонічний оркестр Львівської філармонії виступить під орудою головного диригента
Іллі Ступеля. Варто підкреслити, що окрім творів, які
часто звучать, – Концерт для двох фортепіано з оркестром мі-бемоль мажор Вольфґанґа Амадея Моцарта і Симфонія № 5 Франца Шуберта, на концерті прозвучить один із найвідоміших, але рідко виконуваних
у Львові творів, а саме «Дроттінґхольмська сюїта»,
або «Музика для королівського весілля» шведського
композитора XVIII століття Йогана Гельміха Романа.

 Рівне

11 лютого у Рівненському обласному академічному українському музично-драматичному театрі
«Київ-модерн балет» Раду Поклітару покаже балетфантасмагорію «Лускунчик» на музику Петра Чайковського. Це вже далеко не перший показ: «Лускунчик» Поклітару встиг проїхатися не лише Україною, а
й побував за кордоном. І всюди мав незмінний успіх.
Майстерність артистів, вишукана хореографія, яскраві костюми, – ці складові є і в інших версіях мегапопулярного класичного хіта, котрий, як іноді кажуть, не
ставив лише лінивий. Щодо Поклітару, то йому вдалося найголовніше: зберігши казкову атмосферу, побачити і показати мовою танцю один із сюжетів, прихованих у симфонічній партитурі Чайковського.

 Київ

11 лютого у Домі освіти та культури «Майстер
Клас» в рамках авторського проекту Олексія Когана
«Тема з варіаціями. Live» виступить піаніст, композитор, журналіст і диякон Роман Коляда, відомий
не лише сольними програмами, а й співпрацею з
різними українськими виконавцями. Його м’який
клавішний ambient (котрий, імовірно, очікується і
в «Майстер Класі»), наприклад, парадоксально гармонійно вписався у експресивну суміш української
автентики та року гурту «ТаРута». Цього разу він запропонує виключно сольні фортепіанні імпровізації.
А 13 лютого у Будинок архітекторів на концерт
при свічках запросить Національний камерний
ансамбль «Київські солісти». Гратимуть твори
Йоганна Себастьяна Баха, Едварда Гріга, Астора
П’яццолли, Мирослава Скорика, Едварда Елгара,
Йоганнеса Брамса, а також українські колядки в
обробці для камерного оркестру і кіномузику. Обіцяють також цікаві розповіді про композиторів і
твори, що виконуватимуться.
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музика
Дніпропетровська чарівниця
Тетяна ЧЕРНЕТА
У лютому відзначає ювілей
заслужений працівник культури
України Світлана Овчарова.
андуристка, викладач, доцент
Дніпропетровської консерваторії
імені Михайла Глинки, керівник
філармонійного ансамблю бандуристів «Чарівниці», Світлана Овчарова
знана в Україні та за її межами. 2015 рік
знаменний для ювілярки і тим, що вже
тридцять років поспіль вона викладає у
Дніпропетровському музичному училищі, а з 2004-го – і в консерваторії.
Отримавши вищу музичну освіту у Київській державній консерваторії (клас Сергія Баштана), Світлана Овчарова почала
працювати у Дніпропетровську, музичне
училище у якому сама закінчила 1979-го.
На пропозицію свого вчителя Лідії Воріної молодий педагог поєднала роботу
викладача класу бандури та керівника ансамблю бандуристів «Чарівниці», який
засновано ще 1956 року. Світлана Овчарова стала генератором нових ідей і сучасних тенденцій у сольному й ансамблевому
бандурному виконавстві, втілюючи їх у
роботі «Чарівниць».
Особливо слід відзначити, що Світлана
Овчарова – талановитий аранжувальник.

Б

Світлана Овчарова

У її доробку сотні професійних аранжувань творів для бандури solo та ансамблів
бандуристів, що збагатили концертний і
педагогічний репертуар не тільки вишів, а
й дитячих навчальних закладів мистецтв,
самодіяльних колективів. За тридцять ро-

ків її педагогічної і творчої діяльності у
«Чарівниць» сформувався самобутній виконавський стиль, що підкреслює індивідуальність дніпропетровської академічної бандурної школи.
Мисткиня виховала багато талановитих
бандуристів, лауреатів всеукраїнських і
міжнародних конкурсів, які тепер керують власними колективами, викладають
бандуру у ДМШ, училищі, консерваторії. Збірки творів в аранжуванні Світлани
Овчарової мають попит серед бандуристів
України та діаспори.
Бандуристку часто запрошують до роботи
в журі відомих конкурсів виконавців на народних інструментах. Окрім того, сама вона є
організатором, директором-розпорядником
і членом журі наймасштабнішого в Україні
фестивалю-конкурсу ансамблів бандуристів
«Дзвени, бандуро!» (Дніпропетровськ).
Творче горіння, професіоналізм, індивідуальний підхід до учнів, невичерпна
працездатність, подвижницька праця,
покладені на вівтар мистецтва особистий
час і життєві сили – нібито загальновідомі
речі, які разом із тим творять Митця і Педагога. Усі ці якості у поєднанні з Божою
іскрою випромінює ювілярка.
Від імені учнів бажаю шановній Світлані Валентинівні нових звершень у творчому житті та міцного здоров’я на «многая і
благая літа»!

Музика української землі
Стартував спільний
проект Національної
радіокомпанії України
та Фонду музичного
фестивалю «Фарботони».
Ф’южн-проект «Музика укра
їнської землі» – уже не перший
цикл концертів, ініційований
композитором, президентом
Фонду музичного фестивалю
«Фарботони» Іваном Тараненком. Ці імпрези показують
український фольклор інтегрованим у сучасну музику різних
стилів – джаз, рок, електронну
та академічну музику.
Цьогоріч «Музика української землі» йтиме за традиційним обрядовим колом:
наприкінці січня відбувся
масштабний концерт «У снах
Різдвяних ночей», у квітні
звучатимуть «Веснянки на Великдень», у червні планується концерт «Русалії. Купальські вогні», а у вересні-жовтні
– мультижанрова програма
«Симфонія-відлуння».
Усі
концерти проекту відбуватимуться за участю музичних
колективів НРКУ – Академічного оркестру народної і популярної музики, Великого

Іван ТАРАНЕНКО та учасники концерту. Фотознімок Юрія ШКОДИ

дитячого хору, Тріо бандуристок та інших – й одночасно
записуватимуться у Великій
студії Будинку звукозапису
Національної радіокомпанії
задля подальшого виробництва DVD-контенту.
Перший, зимовий концерт зібрав, окрім згаданих, найрізноманітніших українських артистів: виступили скрипальки

Богдана Півненко та Мирослава
Которович, академічні співачки
Вікторія Заболоцька й Ангеліна
Моняк, «Strada Quartet», квінтет мідних духових інструментів «Брасофон», фольклорний
гурт «Многая Лєта», «МузКлуб
Івана Тараненка».
Усі ці потужні виконавські
сили дуже організовано та гармонійно представили проду-

маний сценарій концерту, що
вибудувався у масштабне nonstop-дійство. А його матеріалом
стали авторські композиції та
ф’южн-аранжування українських колядок і щедрівок Івана
Тараненка, котрий, як завжди,
дивує невичерпністю творчої
фантазії.
Юлія ПАЛЬЦЕВИЧ
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Світлана СОКОЛОВА

 Мукачеве

До 17 лютого в картинній галереї – виставка
творчих робіт президента Національної академії
мистецтв України Андрія Чебикіна, його батька Володимира та синів.

 Львів

До 27 лютого у Національному музеї у Львові
імені Андрея Шептицького – виставка видатного українсько-американського маляра та графіка
Якова Гніздовського з нагоди святкування сторіччя від дня його народження.
Експериментатор прагнув втілення нових пластичних ідей.

 Одеса

У просторі творчих ініціатив «Артерія» – перша
персональна виставка «Незручні положення» молодого одеського художника Дмитра Ерліха. На ній
представлені експерименти над реакцією тіла людини на соціально-політичні та релігійні подразники. Навмисна деформація форм відсилає до традицій модерністської графіки першої половини XX
століття, найбільш яскраво представленої у творчості Пабло Пікассо.

 Ужгород

На території дитячої музичної школи з нагоди
дня народження Моцарта встановили його маленьку фігурку.
У Закарпатському обласному художньому музеї
імені Й. Бокшая – фотовиставка членів Національної спілки фотохудожників України та Спілки фотохудожників Закарпаття.

 Ходосівка

До 17 березня в арт-галереї «Мануфактура» –
виставка української художниці Анастасії Крайнєвої «Калейдоскоп щастя». Загадкові сюжети переносять у дитинство.
Пам’ятаєте, як ми малими крутили картонний
циліндрик і дивилися у вічко? Перед нами відкривався світ чудесних візерунків... Здавалося, ми потрапили в казку. Такі відчуття з’являються, коли
дивишся на роботи мисткині.
А. Крайнєва працює мастихіном у техніці імпасто,
відомій передусім за роботами Ван Гога. Кольорові
плями й фактурні мазки створюють враження абстрактного полотна, з якого ніби викристалізовуються конкретні об’єкти, створюючи відчуття дива...
Роботи художниці перебувають у приватних колекціях у Німеччині, Франції, Росії й Україні.
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арт-проект
Деміурги проти уніфікації
Світлана СОКОЛОВА
До 28 лютого в Центрі
візуальної культури –
найцікавіші проекти
київського повоєнного
неомодернізму в
архітектурі.
а виставці «Надбудова» вперше показані реалізовані й нереалізовані проекти
видатних столичних архітекторів – один із результатів дослідження радянського неомодернізму в Україні, що лягло
в основу виставок у Стамбулі
(2013) та Сан-Паулу (2014).
Вперше в систематизованій
формі представлено київську
частину експозиції. На центральному місці – творчість
Едуарда Більського – автора
та співавтора знакових для
напрямку проектів Палацу
піонерів, автовокзалу, житлового масиву Виноградар.
Ескізи, рисунки, проектні матеріали демонструють мас
штаб утопічного мислення
архітекторів.
Дізнаємося про творчість
Флоріана Юр’єва (автора
«київської тарілки» поблизу метро «Либідська») – втілення «синтезу мистецтв» у
архітектурі, початковий про-

Н

Едуард Більський. Перша ескізна пропозиція
громадського центру «Виноградар»

ект Університетського містечка на київських Теремках,
який викликає асоціації з архітектурою японського мета
болізму.
Квінтесенція складної історії київського неомодернізму
– трагічна історія київського Парку пам’яті на київській
Байковій горі авторства Ади
Рибачук
та
Володимира
Мельниченка, представлена

фільмом Ізраїля Гольдштейна «Стіна».
Центральним
елементом
парку мала стати монументальна Стіна Пам’яті: понад
200 м2 рельєфів, повз які мали
проходити поховальні процесії. Її образність – від міфу про
Прометея до Другої світової
війни та повоєнної відбудови
– відволікала би психіку відвідувачів крематорію від горя,

зосереджуючи увагу на глобальних протистояннях з історії людства.
На початку 1982 року партійна верхівка віддала наказ ліквідувати твір. Рельєфи забетонували. Технічна можливість
прибрати шар бетону залишається донині, але міська влада не наважується ліквідувати
наслідки вандалізму.
Бачимо й проекти архітекторів М. Будиловського, А. Добровольського, Й. Каракіса,
А. Мілецького та інших.
Дослідницька група проекту
– архітектори Олексій Биков
та Олександр Бурлака, культуролог Олексій Радинський.
«На початку 1960-х архітектура Києва заговорила
інтернаціональною
мовою
повоєнного неомодернізму,
– зазначають організатори
виставки. – Архітектори претендували на роль деміургів,
які втілюють тотальні твори мистецтва, а художники,
відповідно, прагнули бути
повноцінними
співавторами архітектурних проектів.
Це була спроба перетворити
місто на середовище для реалізації художнього мислення – на противагу жорсткій
уніфікації у форматі типової
забудови та житлових масивів».

Рятівна альтернатива

На виставці

Школа сучасного мистецтва
за підтримки Інституту
проблем сучасного мистецтва
запрошує на виставку «Зерна
нового. Час як реальність».
Можемо оцінити плід колективної творчості вихованців школи – художниківпочатківців та кураторів.

Експозиція відрізняється від інших експериментальним форматом. Він вільний,
відкритий для пошуків нового, «неправильних» ходів.
Пом’якшені фільтри відбору, немає зосередження на «артикулюванні» мистецтва та відмови від «сирого». Немає
й концепції виставки (у звичному сенсі
слова).
Зловити час, відчувши себе в ньому – таке
надзавдання актуального мистецтва важливо усвідомити тим, хто в нього приходить.
Тому наявні всі концепції часу, зіставляються аспекти його переживання – соціальні та
екзистенційні, тонкі й брутальні.
Кожен куратор створює виставку у виставці, інтрига якої у «розщепленій» свідомості, у множинності точок зору.
Не завжди відрізниш роботи учня та
вчителя. Експозиція вражає розмаїттям
жанрів робіт, сюжетами, побудовою експозиції, кураторськими текстами у підписах, які додають значимості експонатам. Серед творів вихованців є роботи
відомих художників. Дехто з них уперше
став викладачем школи: Сергій Попов,
Антон Логов, Оксана Чепелик.

Школа сучасного мистецтва заповнює
нішу альтернативної художньої освіти.
На відміну від академічної, вона не відір
вана від реальної професії і є відгуком на
попит на освіту, на те, що в Україні так і
не з’явилося цілісної інституції сучасного
мистецтва.

К*Ж

всеукраїнський тижневик

№ 6, 6–12 лютого 2015 р.

11

театр

Головний редактор
журналу «Український театр»
Надія СОКОЛЕНКО

Феномен їхнього життя

 Київ

Уже вкотре робиться спроба розширити театральний контекст міста показами відеозаписів вистав
провідних зарубіжних режисерів сучасності. Нині
започатковано понеділкові сесії Європейських студій театру на мікросцені Київської майстерні театрального мистецтва «Сузір’я». Покази спрямовані
на вивчення сучасного західного театру – драматургії, прийомів, принципів постановки.
У найближчій програмі – «Over there» Марка Рейвенгілла, «А(Полонія)» Кшиштофа Варліковського, «Пекло. Чистилище. Рай» Ромео Кастелуччі та
«Ефемерні» Аріани Мнушкін.

 Львів

Розпочато роботу над проектом «У пошуках короля Ліра: Верді. Голос виключених». Таку назву
мала вистава Міхала Знанецького, яка реалізовувалася Фундацією «JUTROPERA» впродовж 2013
року у Вроцлаві. Нині ж колектив вистави спільно з
львівськими партнерами відкрив цикл «Голос ви-

Сцена з вистави

Олексій
МИРОВСЬКИЙ
14 лютого у Львівському
національному театрі
імені Марії Заньковецької
відбудеться святкова
академія на
вшанування народних
артистів України
Таїсії Литвиненко та
Федора Стригуна.
полюбив цей великий театр від першої
ж вистави, побаченої мною ще в дитинстві. І це був цілком дорослий
спектакль – комедія Ярослава
Стельмаха «Коханий нелюб»,
поставлена Федором Стригуном. На ньому я ознайомився
з магічною майстерністю акторської гри Таїсії Йосипівни,
яка виконувала роль Мамки.
Власне, оця неповторність постановки Федора Миколайовича, помножена на блискучу
акторську гру Таїсії Йосипівни, змушували мене переглядати цю комедію знову і знову.
Цього року Федір Стригун і
Таїсія Литвиненко – актори,

Я

режисери, педагоги – святкують свої ювілеї. Їхні імена відомі не лише вузькому
колу театрознавців чи творчій інтелігенції. Мистецтво,
як праця душевна, невідривно
пов’язане з почуттями та дуже
часто спрацьовує магнітом для
різних людей. Таким щасливим випадком і є ця акторська

пара – люди, які все життя віддали театру та одне одному. Їх
об’єднала улюблена справа.
Кохання і пристрасть до театру
– ось фундамент їхнього щасливого спільного життя.
Багато написано і сказано
про життєвий і творчий шлях
цих митців – а він триває вже
50 років тільки на сцені Львів-

Пістрява верета

ключених» з метою залучення до світу музики і театру людей, які, як правило, мають обмежений доступ до мистецтва.
Прем’єра спектаклю відбулася в липні 2013 року у
Вроцлаві. Крім професійних зірок опери та театру,
акторами стали також і люди похилого віку, мешканці будинків соціальної опіки, що належать до
Міського центру соціальних послуг у Вроцлаві. У
Львові робота над подібною постановкою відбуватиметься у кілька етапів і завершиться прем’єрою
в грудні 2015-го. Цю ж виставу буде показано в
грудні 2016 року у Вроцлаві.

 Київ

Представники Київського міського творчого відділення Національної спілки театральних діячів
України та Гільдії акторів Київського місцевого
творчого відділення Спілки звернулися до Директора департаменту культури Київської міської держадміністрації Діани Попової з проханням відмінити Наказ № 12 від 20.01.2015 «Про затвердження
порядку надання інформації щодо фактичного залучення артистів в спектаклях, концертах, циркових виставах та репетиційному процесі».
Документ зобов’язує керівників театральновидовищних та концертних закладів, підпорядкованих Департаменту культури, обраховувати
роботу творчого складу погодинно, згідно з хронометричною участю у виставах та репетиціях, і
в такий спосіб вираховувати фактичну кількість
відпрацьованих годин і зіставляти з нарахованою
зарплатнею.
У зверненні, зокрема, зазначається: «Оцінювати
нашу працю фактично проведеним на сцені часом
– те саме, що оцінювати роботу художника за розміром написаної ним картини».

Таїсія Литвиненко та Федір Стригун

ського національного театру
імені Марії Заньковецької. А
до цього було навчання в Київському театральному інституті
імені Івана Карпенка-Карого
– курс Влада Неллі у Федора
Стригуна і курс Івана Чабаненка у Таїсії Литвиненко. А
також спільна робота в Запорізькому театрі нині імені Володимира Магара.
Найбільш цікавими є вистави, де Стригун і Литвиненко
грають разом. Такі постановки завжди привертали увагу глядачів. Колись Валерій
Гайдабура в журналі «Український театр» писав: «Ф. Стригун чуйний до бездоганної
внутрішньої правди Т. Литвиненко.
Його партнерство поруч з
нею набуває стилю високого
джентльменства, тієї щирої
поваги, з якою тільки й можна двом акторам виходити
на сцену». Доки в історії театру є такі постаті, доти він
буде інтенсивно розвиватися
і не втрачатиме своєї актуальності, відіграватиме значний
вплив на формування світогляду людей.

Наприкінці січня в
Херсоні відбулася
прем’єра моновистави
«Не плачте за
мною ніколи…»
за однойменним
оповіданням
Марії Матіос.
Це спільний проект Херсонського театру імені Миколи
Куліша і київського Національного театру імені Івана
Франка.
Ідея створити спектакль саме
за цим оповіданням виникла в
режисера-постановника Сер-

гія Павлюка і народної артистки України Лариси Кадирової.
Однак шляхи цієї ідеї були різні. Акторці театру імені Івана Франка Ларисі Миколаївні
свою книгу «Нація» подарувала письменниця, відмітивши
галочкою саме цей твір.
А Сергія Павлюка на постановку оповідання надих
нула вистава Ростислава
Держипільського
«Нація»
Івано-Франківського театру
імені Івана Франка. У спектаклі лунає фрагмент «Не плачте за мною ніколи…». Нагадаємо, що «Націю» франківці
нещодавно грали в зоні АТО
на Луганщині.
Просторове і сценографічне
рішення п’єси «Не плачте за
мною ніколи...» херсонців багато в чому нагадує «Націю»
франківців. Так само глядачі
й актриса перебувають на сцені, простір садиби сільської
вдови Юстини відокремлений
від глядачів дерев’яною огорожею. А центральне місце у
цьому просторі займає труна,
спершу дбайливо вкрита пістрявою веретою.

Героїня Лариси Кадирової
вбрана у справжній автентичний народний одяг. І так
само справжнім, щирим є її
існування в цьому образі –
старої, яка вже понад тридцять років готується до смерті, але не як прикрого фіналу
земного існування, а набут-

тя глибокого філософського сенсу, переходу на вищий
духовний рівень. Спрацьовує
тут і ключова фраза, винесена у назву оповідання Марії
Матіос. Але цікавішим є її пояснення: людині на тому світі
буде тяжко, якщо за нею будуть плакати на цьому.

Лариса КАДИРОВА
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Головний редактор
журналу «Театральноконцертний Київ»
Людмила ОЛТАРЖЕВСЬКА

Тріумф на біс
Алла ВЛАСОВА

Денис МАТВІЄНКО з сестрою Оленою
та хореографом Дуайтом РОДЕНОМ

 Денис Матвієнко

Денис Матвієнко – майстер балету. Народився
у Дніпропетровську 1979 року в сім’ї танцівників
і хореографів у третьому поколінні. Заслужений
артист України, єдиний у світі володар чотирьох
гран-прі міжнародних конкурсів артистів балету.
З 1987 до 1997 року навчався в Київському державному хореографічному училищі у класі Валерія Парсегова. Ще студентом дебютував на сцені
Національної опери в партії принца Дезіре у спектаклі «Спляча красуня». Одразу після закінчення
став прем’єром Національної опери.
З 2001 року – провідний соліст Маріїнського театру в Санкт-Петербурзі. Протягом сезону виконав партії «Дон Кіхот», «Дорогоцінності», «Блудний
син», «Попелюшка». У 2002-му запрошений солістом у Новий національний театр у столиці Японії.
2003 року повертається до столиці України як
прем’єр Національної опери. Водночас співпрацює
з Большим театром у Москві, міланським «Teatro
alla Skala», паризьким «Grand Opera». З 2007 до
2011 року вдруге працював у петербурзькому театрі.
За цей час виконував ролі Ромео в постановці «Ромео і Джульєтта», Принца – у «Попелюшці»
і «Лускунчику», Солора – у «Баядерці», де Гріє – у
«Манон», Д’Артаньяна – у «Трьох мушкетерах», Армана – у «Дамі з камеліями», Спартака – в однойменному спектаклі.

Денис МАТВІЄНКО

У рейтингу минулорічних
мистецьких подій
прем’єра балету «Великий
Гетсбі» справедливо
посідає якщо не перше, то
одне з найвищих місць.
ожна складова цього проекту спрацювала на його беззаперечний успіх. В
основі лібрето – однойменний
бестселер
Френсіса Скотта Фіцджеральда. Музику

К

до балету написав Костянтин Меладзе, хореографпостановник – Дуайт Роден
(у його послужному списку –
шоу «Цирку дю Солей», Ленні
Кравіца тощо).
У ролі мільйонера Гетсбі,
якому не пощастило з коханою, – Денис Матвієнко, танцівник зі світовим іменем і
потужною харизмою. Усього
ж до постановки було залучено близько тридцяти артистів
з України, Росії та США, яких
відбирали на спеціальних кастингах і яким довелося пройти справжній «курс молодого бійця», що складався із двох
місяців щоденних тренувань
по десять годин.
Прем’єрний показ «Великого Гетсбі» прогнозовано зібрав аншлаг у Національному палаці мистецтв
«Україна» і здійняв
хвилю схвальних відгуків у ЗМІ та соціальних мережах.
Навіть Президент
України Петро Порошенко на своїй сторінці у «Фейсбуці» зауважив: «Мистецтво лікує
й наповнює душі, налагоджує
людські та міжнаціональні
відносини. Ми повинні шанувати й підтримувати власні таланти. Спасибі команді
культурних діячів та організаторів. Вітаю український балет
із грандіозною постановкою!»
16–17 лютого в Києві знову покажуть «Великого Гетсбі». На сцену вийде оновлена трупа: продюсери проекту
провели додатковий кастинг
і відібрали сім пар танцівників. Зараз тривають ре-

петиції, майбутнє дійство
зводять до єдиного естетичнохореографічного знаменника.
Незважаючи на щільний робочий графік, Денис Матвієнко знайшов час, аби відповісти
на наші запитання.
– Денисе, скільки вистав
уже було показано і де?
–
Після
світової
прем’єри в Києві ми
показали «Гетсбі» в
Одесі, Пітері та Москві. Всього вже
було 5 вистав.
– Чи виправдала постановка

цього балету Ваші
комерційні очікування?
– «Великий Гетсбі»
– це дуже дорогий проект,
який буде окупати себе ще
тривалий час.
Попереду нас
чекає дуже довге гастрольне життя,
піс-

ля чого я зможу відповісти на
ваше запитання (усміхається).
У Києві був шалений ажіотаж, за місяць до прем’єри
квитків у продажу вже не було.
Наскільки я знаю, про зайвий
квиток питали ще на платформі в метро, а перекупники перепродували їх у багато разів
дорожче. У лютому показуємо
в Києві ще дві вистави, і квитки, як і раніше, продаються
дуже добре. Сподіваюся, що

так буде й надалі (усміхається).
– Після прем’єрних вистав «Великого Гетсбі» Ви
можете стверджувати, що
задоволені
результатом
на сто відсотків? Не виникало бажання щось поправити, відкоригувати?
– Ми за дуже короткий
термін, без власної репетиційної бази і трупи, з
нуля створили балет.
Набирали артистів
на відкритому кастингу. Багато з них
не мали потрібного

нам
рівня виконання і досвіду роботи, але
демонстрували
великий потенціал. Тому протягом репетиційного періоду
ми мали не тільки створити балет, а й багато
чому навчити
кордебалет.
Постанов-

ка вистави на базі репетиційного театру і створення
проекту високого міжнародного рівня за відсутності певної основи, бази – це дві величезні різниці. Ми взяли
талановитих хлопців із різним рівнем підготовки, і через три місяці вони вийшли на
одну сцену із зірками світового балету. Танцівники повинні
були не просто освоїти складну хореографію, а й настіль-

ки вирости професійно, щоб
органічно виглядати поряд із
провідними артистами Маріїнського театру.
Кожен із нас у цій виставі
зробив неможливе. Костянтин
Меладзе вперше в житті писав
музику до балету, Альона Матвієнко вперше в житті взялася
продюсувати величезний проект, зібравши для цього професіоналів із різних сфер.
Звичайно ж, у кожного,
хто працює над «Великим Гетсбі», після
прем’єри
виникло
бажання щось переробити! Ми ж не

ставимо якийсь відомий балет, а створюємо абсолютно
нове! Гадаю, що ті глядачі,
які бачили виставу в жовтні
і ще раз подивляться в лютому, знайдуть багато відмінностей. Хтозна, скільки ще редакцій буде у цього балету! Але
це абсолютно нормально для
ситуації, коли над його створенням працює багато талановитих і творчих перфекціоністів (усміхається).
Наприклад, брати Стеколенки, які зробили відеопроекції, вносили якісь правки
перед кожною з п’яти вистав.
Зараз вони знову щось коригують (усміхається). Це живий процес, і прекрасно, що
вся команда має бажання
і натхнення вдосконалювати балет! Це
дуже яскраво демонструє те, наскільки трепетно
кожен ставиться
до своєї роботи.
– Нашій публіці, вихованій на
класичних зразках жанру,
складно дорікнути в розбещеності подібними проектами. Реакція глядачів
Вас здивувала?
– Нашу публіку взагалі досить
складно назвати вихованою на
будь-яких зразках. Адже якщо
говорити про молодих людей у
віці до 30 років, то багато з них
ніколи не бачили жодного балету, а всі їхні пізнання в цій царині починаються і закінчуються «Лебединим озером».
Із моєю сестрою Альоною
Матвієнко ми вже чотири
роки займаємося популяриза-
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Під час репетиції

 Національна оперА

У листопаді 2011 року тодішній міністр культури України Михайло Кулиняк запросив Матвієнка
стати художнім керівником балетної трупи Національної опери.
За півтора роки роботи на посаді Матвієнко поставив два одноактних балети: «Клас-концерт» та
«Радіо і Джульєтта» (у стилі contemporary). Разом
із видатним американським хореографом Наталією Макаровою поставили «Баядерку». Також відбулася прем’єра балету Едварда Клюге «Qyatro».
Разом із 32 артистами опери Денис узяв участь у
Денис МАТВІЄНКО разом із дружиною

Катерина КАЛЬЧЕНКО (Джордан)
та Олександр СЕРГЄЄВ (Нік)

тижні моди «Ukrainian Fashion Week – 2012» у показі дизайнера Олексія Залевського.
Як виявилося навесні 2013-го, Денис не був офіційним керівником трупи. Перший рік був на посаді
виконувача обов’язків за проханням керівництва.
При цьому виконував усю роботу, що належить художньому керівнику: набирав і звільняв артистів,
підписував накази, ставив репертуар, запрошував
постановників.
Тож без указування причин у березні 2013-го
його відстороняють від роботи. На думку Матвієнка, він став жертвою фінансових скандалів. Також
Денис хотів провести певну реорганізацію в театрі,
і на заощаджені кошти запросити потужних закордонних педагогів чи ставити нові спектаклі.

цією балету в Україні та розширенням кола балетоманів.
Не виховуємо і не повчаємо
глядача, а просто показуємо
високоякісні постановки, і
люди вже самі хочуть потрапити на наступну подію.
Якщо говорити про більш дорослих глядачів, то серед них
справді набагато більше тих,
хто розбирається в класиці і набагато менше знає про сучасну
хореографію. Але не потрібно
вважати, що ці глядачі не можуть оцінити модерн. Коли ми
вперше показували в Києві балет «Quatro», боялися, що глядачі можуть його не зрозуміти.
Тоді й побачили, що дуже недооцінювали публіку.
Я переконаний, що «розуміти» потрібно тільки той балет,
який поставлений не зовсім
добре. Якісний же не потребує
довгих пояснень і його зможе
зрозуміти глядач із будь-яким
рівнем підготовки. Балет – це
вид мистецтва, у якому завжди
на першому плані краса, а в
технічних тонкощах нехай розбираються професіонали. Звичайним глядачам це ні до чого.
– Чому особисто Вам довелося навчитися, працюючи над цією постановкою?

– Цілодобово працювати
(сміється).
– Яка подальша доля
проекту?
– Як я вже говорив, плануємо багато поїздок. Сьогодні

ми ще формуємо гастрольний
графік, де вже є кілька країн
Європи та США.
– Що в планах? Який художній твір змусить Вас
знову сурмити збір?

– Поки багато роботи з цим
проектом, тому ми ще не дуже
скоро візьмемося за нову постановку. Але в моїх планах
абсолютно точно є мета – створити власні трупу і театр.

Сцена з вистави «Великий Гетсбі»
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і творець історії

 Рік Петра Тронька

Ігор Ліховий

Петро ТРОНЬКО

2015-го виповнюється 100 років від дня народження славетного сина України, видатного державного діяча, академіка Петра Тимофійовича
Тронька.
Нині, в рік століття Петра Тимофійовича, незважаючи на всю складність умов, в яких перебуває наша
держава, ми мусимо щодня бути вірними його заповітам і гідно вшанувати пам’ять видатного подвижника українства.
Фундація Героя України, академіка Петра Тронька, створена 2012 року, сподівається в цей ювілейний рік за підтримки Міністерства культури України
встановити пам’ятник ювілярові, відкрити кілька
пам’ятних дошок, постійно діючу музейну експозицію та видати перший том спогадів Петра Тронька.
Також активісти Фундації готові допомагати в організації і проведенні інших ювілейних заходів.

 СПАДЩИНА

Національний музей народної архітектури та побуту України в Пирогові, Національний заповідник
«Хортиця», Золоті ворота, ансамбль Михайлівського Золотоверхого монастиря, Успенський собор Києво-Печерської лаври, Національний музей
історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років,
Палац культури «Україна» в Києві, багато інших
пам’ятників видатним історичним діячам, державних заповідників та музеїв…
Кожен громадянин України нині знає хоча б один
із об’єктів, до створення яких долучився Петро
Тимофійович. А у вітчизняній науці його ім’я взагалі легендарне. Адже саме він ініціював здійснення
наукового обґрунтування і відзначення 1500-річчя
Києва, а також низки ювілеїв українських історичних міст. Це він був заступником голови Всесоюзного оргкомітету з підготовки до сторіччя від дня
смерті та 150-річчя від дня народження Т. Шевченка (1961 та 1964 роки відповідно), керував роботами з відзначення 250-річчя Григорія Сковороди
в 1972 році – ювілеїв Лесі Українки, Івана Франка,
Леся Мартовича та інших.
У 1969–1988 роках Петро Тронько був головою
Українського товариства охорони пам’яток історії
та культури. Особисто супроводжував до Києва
золоту пектораль, знайдену Б. Мозолевським 21
червня 1971 року в кургані Товста Могила біля міста Орджонікідзе Дніпропетровської області.
Був ініціатором видання і головою головної редколегії 26-томної «Історії міст і сіл Української
РСР», яка й досі не має аналогів у світі. Ініціював
видання науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією» (нині видано понад 90 томів).
Очолював Всеукраїнський фонд імені Олеся Гончара, Національну спілку краєзнавців України, журнали «Пам’ятки України» та «Краєзнавство»…
Євген БУКЕТ,
голова правління Фундації Героя України,
академіка Петра Тронька

Петро Тронько
для кожного з нас
– музейників і
пам’яткоохоронців
кількох поколінь – був
і вірним дороговказом,
і мудрим батьком,
і авторитетним
науковим керівником, і
надійним приятелем.
ін був не тільки дослідником минувшини, а також і творцем
української історії, її
невід’ємною складовою. Без
Петра Тимофійовича важко було б уявити українське соціально-політичне і
культурно-мистецьке життя,
принаймні в останні 70 років.
Я його не знав комсомольцем, не знав учителем у довоєнній школі на Харківщині,
не знав і партійним керівником і навіть членом Ради Міністрів, де він працював 17
років. Я пізнав його уже тоді,
коли він очолював Українське
товариство охорони пам’яток

В

Ігор ЛІХОВИЙ виступає на громадській панахиді 12 вересня 2012.
Фотознімок Романа РАТУШНОГО

історії і культури, коли він
був депутатом Верховної Ради
УРСР від Канівського округу,
і віку йому тоді було ледь не в
три рази більше, ніж мені.
Але що мене вражало: для
Петра Тимофійовича ми всі
були поза часом, поза своїм
соціальним статусом. Він бачив у кожному з нас насамперед людину – з усіма її нелегкими проблемами. З ним

було нелегко спілкуватися, бо
він ніколи не байдикував і завжди щось робив – когось захищав, щось вирішував. Але
водночас дуже легко і цікаво було перебувати поряд, у
нього можна було постійно
вчитися. Усі – від піонера і до
пенсіонера – бачили в ньому
«свою людину».
Академік Тронько був висококультурною
людиною,

надзвичайно людяним чиновником і адміністратором
водночас. У Радянському Союзі
в умовах тоталітаризму він зберіг людську гідність і вирізнявся своїми принципами! Мене
завжди дивувало, як йому як
члену партії, секретарю обкому вдалося так плавно (хоча
ні, не плавно, адже внутрішня
боротьба була, очевидно, страшенна) перейти в нову Україну і не втратити свого обличчя.
Петро Тимофійович дуже природно перелаштовувався на
нове, але при цьому не поступався своїми принципами, завжди залишався самим собою.
Був дипломатичною людиною і жодного разу, коли мені
випадала нагода з ним поспілкуватися, не сказав: «Вибач, у мене немає часу». Зате
завжди при зустрічах запитував: «Чому ти не заходиш?»
Петро Тронько був мудрим
керівником, у якого всі ми
були учні, всі були абсолютно однакові, як діти для батька. Він переймався нашими
проблемами і дуже любив нас
об’єднувати і примиряти.

Подвійний ювілей
Провідна роль у
популяризації спадщини
Петра Тронька належить
Національній спілці
краєзнавців України.
Ще в липні минулого року
обласним організаціям спілки
було поставлено завдання до 1
жовтня 2014 року підготувати
на розгляд президії правління
пропозиції заходів щодо святкування 2015 року 90-річчя інституції та 100-річчя від дня
народження голови спілки у
1990–2011 роках Петра Тимо
фійовича Тронька.
«Культура і життя» поцікавилася в голови Спілки краєзнавців Олександра Петровича Реєнта про те, як
спілчани планують відзначати
ці дві ювілейні дати.
– Цей рік для всіх нас, для
Спілки особливий. Адже маємо подвійний ювілей. І відзначати ці дві дати ми теж будемо
синхронно.
Вже у травні планується проведення урочистого пленуму
правління Спілки в Харкові –

Олександр РЕЄНТ.
Фото Олександра ЛИТВИНЕНКА

місті, де було створено Український комітет краєзнавства.
Після пленуму відбудеться
науково-краєзнавча експедиція «Рідний край академіка Петра Тронька», що відвідає рідне село Петра Тимофійовича
– Заброди Богодухівського району Харківської області, міста Богодухів, Лебедин, Харків

та інші, які пов’язані з життям і
діяльністю Петра Тронька.
Особливим цього літа буде
вручення щорічної краєзнавчої премії імені Петра Тронька, яку ми започаткували 2013
року, а восени в Дніпропетровську відбудуться традиційні
«Троньківські читання».
Обласні організації також
планують низку науковокраєзнавчих
конференцій,
круглих столів, зустрічей із
краєзнавцями, музейниками,
освітянами та науковцями,
присвячених систематизації
й науковому аналізу внеску
Петра Тронька в українську
культуру й науку.
Також плануємо взяти
участь в організації виставок,
присвячених Петру Троньку
в наукових, освітніх та архівних установах.
Національна спілка крає
знавців України з нагоди подвійного ювілею планує впродовж року видання
науково-популярної літератури, присвяченої спілці та її

першому очільнику. Зокрема,
«Літопису Національної спілки краєзнавців України», який
оповідатиме про діяльність
Спілки та її обласних організацій із часу набуття нею статусу
національної.
Окрім цього, ми плануємо всіляко популяризувати проекти,
започатковані Петром Троньком у засобах масової інформації. Свого часу ми підготували два науково-документальні
фільми про життя Петра Тимо
фійовича. У ювілейні липневі
дні їх обов’язково покажуть на
телебаченні.
Національна спілка краєзнавців України, безумовно, цього
року, як і в попередні роки, по
мірі своїх можливостей сприятиме реалізації ініціатив щодо
вшанування пам’яті Петра
Тронька, які надійдуть від наших друзів та партнерів. Адже
пам’ять про першого очільника
Спілки є дуже важливою складовою нашої діяльності.
Семен ВАСИЛЕНКО
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 Благодійна допомога

Фундація Героя України, академіка Петра Тронька продовжує збір коштів на пам’ятник ювілярові,
пам’ятні дошки, оформлення постійно діючої музейної експозиції та видання спогадів Петра Тронька. Ви можете зробити пожертву вже зараз.
Банківські реквізити:
Фундація П. Т. Тронька, код ЄДРПОУ 38148742
Р/р №26004010476638 в ПАТ «Укрсоцбанк» Печерського району міста Києва, МФО 300023

 Виставка, конверти
і краєзнавчі читання

Валентина Іршенко. Фотознімок Семена ВАСИЛЕНКА

12 червня 1996 року Указом Президента України був створений Всеукраїнський фонд відтворення видатних пам’яток історико-архітектурної спадщини імені Олеся Гончара.
Очолив інституцію Петро Тимофійович Тронько. Про
заходи, що буде організовувати фонд до 100-річчя
академіка, спілкуємося з його виконавчим директором Валентиною Михайлівною Іршенко:
– Маємо деякі унікальні речі Петра Тимофійовича. У музеї «Софія Київська» відбудеться виставка,
присвячена його сторіччю. У нас там буде власна
експозиція, присвячена Фонду відтворення видатних пам’яток. Адже наш фонд – це його ініціатива,
його дітище.
Раніше планувалося відзначати сторіччя Петра
Тронька на державному рівні. Сьогодні ми хочемо,
аби до цієї дати хоча б присвоїли ім’я Петра Тимофійовича Національному музею народної архітектури та побуту України. Найближчим часом ми з
Роландом Тарасовичем Франком (в.о. голови фонду) плануємо задля цього відвідати Міністерство
культури.
З нагоди ювілею спільно з Укрпоштою ми будемо
робити конверти з портретом Тронька. Нас уже внесли в план. У березні остаточно вирішимо, який там
буде портрет, з’ясуємо інші деталі. Також у Національній історичній бібліотеці України плануються традиційні краєзнавчі читання пам’яті Петра Тронька.
У лютому ми проводимо засідання правління
фонду, щоб доповнити перелік заходів, у яких братимемо участь. Але вже сьогодні можу запевнити,
що ми будемо долучатися до всіх заходів, які проводитимуться з нагоди 100-річчя Петра Тимофійовича Тронька.
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краєзнавство
Розповідав про те, що його
кілька разів хотіли відправити
на дипломатичну роботу, зокрема до В’єтнаму, на Кубу і кудись в Африку. Він справді був
би чудовим послом у будь-якій
з країн. Я, працюючи в Білорусі, в Мінську, дуже часто чув
слова поваги про Петра Тимофійовича від тих, хто його знав.
Якось я зайшов до нього в Інститут історії. Саме повернувся з Мінська. А він мені й каже,
так хитро примружившись: «А
в мене ж там друзі є». – «Хто?»
– «Машеров. Кисельов». Але
ж Машерова вже 25 років немає, Кисельова трохи менше.
І ми з ним це знаємо. Але вони
для нього, як людини мудрої,
очевидно, були в його світі. Не
завжди так уже й важливо, є
людина фізично з нами чи ні.
Нехай вибачать мені колеги, але
я проходжу зараз повз Інститут
історії і ні до кого не можу зайти
так, як заходив до Петра Тронька. Це втрата неймовірна. Там
є його колеги, його учні і друзі,
але немає його…
Петро Тимофійович надзвичайно любив Тараса Шевченка. У нього був день народження 12 липня, на Петра
і Павла. Щороку на це свято
ми брали квіти і йшли його
вітати. Це був цілий зворушливий ритуал, у якому брали
участь і сивочолі академіки, і
ділові міністри, і просто вдяч-

Володимир ПРОКЛОВ. Портрет видатного українського державного та
громадського діяча, Героя України, академіка П. Тронька (1915–2011)

ні громадяни. Наступного дня
він обов’язково їхав на могилу своєї мами, а через день – у
Канів до Кобзаря.
Україна не була б такою, якою
є тепер, якби не було Тронька.
Потрібно це визнати. Він багатьом із членів урядів, даруй-

те, вставив у голову те, про що
вони раніше навіть не думали.
Як треба себе поводити з людьми і святинями, чим займатися
і що робити, щоб була держава,
щоб була Україна.
Петро Тимофійович був саме
тією людиною, якої зараз усім

нам дуже не вистачає. Це проблема нашого часу – відсутність культури у наших керівників. Саме такої культури, яка
була притаманна Петру Троньку, тієї культури, що базується
на народних традиціях, набутих знаннях, відповідальності і
любові до ближнього.
Я хочу, щоб ми якнайдовше залишалися в силовому
полі Петра Тимофійовича.
Пам’ятали, що ми всі брати і
сестри, ми українці. У Петра
Тронька було велике, мудре,
зболене серце. Він мав тисячі
чеснот і вмів прощати людські
слабкості.
Але Петро Тимофійович нам
ніколи не вибачить, якщо ми
зіб’ємося з того шляху, по якому йшли разом, заради якого він з нами спілкувався, був
нашим наставником у справі
збереження пам’яток і захисту святинь.
Наші попередники 1884
року на могилі Тараса Шевченка встановили величний
чавунний пам’ятник – хрест,
на якому було написано одне
лише слово – «Шевченко».
І більше нічого. І всі розуміли, хто це. Коли ми кажемо
«Тронько» – це ім’я теж не потребує розшифровки. Він належав до найкращої частини
української нації, належав до
її еліти. Тієї, що у народі і з народом.

У ріднім краї Героя…
Рідний край – харківську
Богодухівщину –
П. Тронько, без
перебільшення,
боготворив.
Яскраві дитячі спогади посідають особливе місце в неопублікованих мемуарах академіка.
Його багаторічне листування
щодо вирішення соціальних
потреб району – від прокладання газових мереж, будівництва клубів і спорудження
пам’ятників до ремонту доріг і
комп’ютеризації шкіл – окрема
частина документів особистого
архіву.
Винесений навесні 2012 року
на громадське обговорення і
схвалений торік Фундацією
Героя України, академіка Петра Тронька проект увічнення
його пам’яті здобув схвалення і підтримку багатьох діячів
науки та культури, низки громадських організацій та Міністерства культури України.
Укладач програми – Анатолій Сєриков, директор Фундації на громадських засадах у

Лауреат премії П. Тронька Микола ШАКІН представляє членам правління
Фундації Героя України, Академіка Петра ТРОНЬКА макет пам’ятника. Фотознімок Романа РАТУШНОГО

2011–2014 роках. Доповнення
опрацювали Анатолій Ситник,
головний редактор бюлетеня «Що ми залишимо нащадкам», та Борис Войцехівський,
лауреат премії імені Михайла
Сікорського.
Незважаючи на обрання Петра Тимофійовича почесним
громадянином міста Богоду-

хова і посмертно – Богодухівського району, тамтешня влада
не спромоглася на жодну фінансову чи моральну підтримку спорудження пам’ятника
Тронькові ні на його могилі в
Києві, ні в самому Богодухові.
Лише особистими зусиллями відомого ентузіаста, харківського мецената і письменника,

краєзнавця Слобожанщини, заступника голови правління Фундації Петра Тронька Миколи
Шакіна справа увічнення у Богодухові набула рис реальності.
Придбано матеріал, затверджено ескіз та макет пам’ятника,
розпочинається збір коштів.
Микола ШАКІН
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Будівництво палацового комплексу, який входить до складу Державного історико-культурного
заповідника «Межибіж», почалося в другій половині XVI століття, коли фортеця та місто були
польськими володіннями. Замок зводився на
кількаярусних підземних спорудах військового
призначення і неодноразово перебудовувався. Будівля палацу поєднує в собі різноманітні стилі від
ренесансу до псевдоготики та є справжньою «енциклопедією» будівельних технологій.

Падіння Меджибізького муру
Ігор ЗАПАДЕНКО
Важкий для Державного
історико-культурного
заповідника «Межибіж»
2014 рік завершився
тривожно.
а купу цегли 23 грудня перетворилася західна стіна палацу
Сенявських, пам’ят
ки архітектури та містобудування XVI століття. Через 30
напружених днів після надзвичайної події Хмельницька
обласна рада виділила перші
кошти для ліквідації наслідків
обвалу.
Але найбільш примітною
при цьому є відсутність сенсаційності, адже на обвал саме
цієї стіни очікували щомиті.
Прогноз на те, як це станеться, і рекомендації щодо необхідних дій, аби зарадити втраті
пам’ятки, директор заповідника Олег Погорілець повідомив
широкому загалу за 14 місяців до надзвичайної події. Попередньо писалися листи, кошториси.
Що стіна не впаде, а розсиплеться на дрібні фрагменти, передбачали заздалегідь.
Фахівці «Укрзахідпроектреставрації», коли обстежували
об’єкт у 2009 році, попередили: західна стіна палацу помережена тріщинами настільки,
що для відновлення її необхідно розібрати і скласти наново.

Н

Церква св. Миколая

Зі спорудженням палацу та перебуванням у
Меджибізькій фортеці пов’язані імена Тадеуша
Костюшка, Максима Кривоноса, Богдана Хмельницького, Тараса Шевченка, польських магнатів Сенявських, серед яких були коронні гетьмани Польщі, та інших визначних історичних особистостей.
А також Ахтирський гусарський полк та Перший
український армійський корпус. Підполковником
першого під час кампанії 1812 року був саме той
Денис Давидов, який запровадив партизанське ведення війни, командиром другого – Павло Скоропадський, майбутній гетьман Української держави.
До сучасного аварійного стану будівлю палацу
призвело її господарське використання у 1950–
1960-х роках.

 «Стародавній Меджибіж»

Меджибізька фортеця є традиційним місцем проведення фестивалю середньовічної культури «Стародавній Меджибіж». Його учасниками є члени клубів
історичної реконструкції та бойових мистецтв, народні майстри, артистичні колективи, які працюють
у жанрах стародавньої та етнічної музики, танців,
пісень. Дев`ять років поспіль стародавнє літописне
містечко, населення якого нині заледве сягає 1500
мешканців, наповнюють тисячі туристів та десятки
закоханих в середньовіччя учасників фестивалю.

Учасники фестивалю

Десятий ювілейний фестиваль, який мав відбутися 2014 р., було відкладено до мирного часу через
драматичні події в Україні. Натомість 23–24 серпня
у фортеці відбулася зустріч учасників і друзів фестивалю, які разом відзначили День Незалежності і
підтримали учасників АТО. Добровольцем сил АТО,
як і багато учасників руху історичної реконструкції,
служить зараз організатор фестивалю «Стародавній Меджибіж» Костянтин Пархоменко.

Зруйнована західна стіна палацу Сенявських

Працівники заповідника невесело жартують: «Безкоштовно
було виконано першу частину
роботи. Головне, щоб друга
частина реставрації не запізнилася». А говорити про відновлення окремо взятого муру
без комплексу протиаварійних робіт у самому палаці неможливо.
Законсервована та обнесена щільною огорожею будівля
не самоціль. Колектив заповідника давно прагне зробити
палацовий комплекс доступним для відвідувачів. У цьому
сенсі 380 тисяч гривень, які
погодилися надати депутати
обласної ради після запеклих

суперечок, – лише анестезія,
аби хворий палац міг дочекатися лікування. Консервація
та музеєфікація комплексу потребують тривалих робіт. Ціна
питання є набагато вищою,
однак результат того вартий.
Проекти відродження палацового комплексу в Меджибожі давно чекають, щоб вийти
зі стадії креслень, кошторисів і листувань. Падіння палацової стіни, хоч і з зусиллям,
але змусило тих, хто ухвалює
владні рішення, вперше за півстоліття почати фінансувати
порятунок палацу. Однак самій лише обласній владі, яка
першою відгукнулася на над-

звичайну подію, здійснити
повний комплекс збереження
пам’ятки не під силу. Об’єкт
у Меджибожі має державний
охоронний статус, тому й діяти
належить державі.
Звучать і сумніви: у країні криза, війна, а тут ще й
пам’яткоохоронці з палацами... Але згадаймо: найкращий час для важливої справи – це не «потім», а «зараз».
Якби про це пам’ятали ті, від
кого відбудова палацу Сенявських залежала раніше, і
вкладали ресурси країни в історичну спадщину – хтозна,
можливо, сьогодні не довелося б вкладати їх у війну…

Останні реставраційні роботи
Із 2009 року на
реставраційні роботи
Державний історикокультурний заповідник
«Межибіж» не
отримував нічого.
Лише за часів президента
Віктора Ющенка та Верховної
Ради IV скликання розпочалося відродження Меджибізької фортеці, яка з 2001 року
отримала державний заповідний статус. Тоді за 5 років
із держбюджету на музеєфікацію фортеці було надано
5,4 мільйони гривень – приблизно одна шоста частина
від проектної потреби. Тому й
спрямовувалися ці гроші туди,
де порівняно невеликим коштом можна було довести до
закінченого вигляду цілісний
об’єкт фортечного комплексу.

Так були відроджені з руїн
пристінні казарми XIX століття, де зараз розташовані
музейні експозиції, виставкові зали. Тоді ж реставровано
велетенську Лицарську вежу
XVI століття – вражаючу оборонну споруду, з вершини якої
туристи, які наважаться подолати 101 сходинку, милуються подільським краєвидом
відстанню 15–20 кілометрів
та злиттям річок Південного Бугу й Бужка, від якого Меджибіж отримав свою літописну назву – Межибожжя.
Останнім об’єктом заповідника, на який було надано фінансування (ще у 2008 році),
був музей пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 років – перший в Україні, розташований
у відбудованій із руїни «пово-

Меджибізька фортеця

зовні», давньому каретному
корпусі.
Однак палац СенявськихЧарторийських коштів на відбудову не дочекався. Держав-

на політика в галузі культури
й охорони пам’яток знову змінилася. Далі була тиша...
Ігор ЗАПАДЕНКО
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на каву з людмилою чечель

НА СВІТОВИЙ РИНОК

каву постачають понад 50 країн. Велику роль ця
культура відіграє в економіці латиноамериканських країн.
Латинська Америка збирає значну частину світового врожаю цієї культури.

МОЛОДА ХУДОЖНИЦЯ
Ірина Блінова
за філіжанкою кави
любить згадувати
подорожі.
– Про Міжнародний художній пленер у Сербії мені якось
розповіла подруга-філолог, із
якою я кілька років працювала
в редакції одного київського
журналу, – розповідає Ірина.
– У 2011 році вона брала участь
у Міжнародній науковій конференції з фольклористики в
Белградському університеті
і в той же час побувала в гостях у сербського культуролога,
співупорядника багатьох книг
з культури Сербії, колекціо-

нера сучасного європейського
живопису Любіши Вєчанські.
Під враженням від її яскравої
розповіді і я захопилася ідеєю
туди поїхати.
Після спілкування з Любішею через Інтернет і «Скайп»
я отримала запрошення на організований ним пленер у його
рідному місті Панчево поблизу Белграда. Захід діє на постійній основі понад десять
років. За цей час тут побувало багато живописців з різних
країн.
Кілька років тому Ірина Блінова відвідала Італію. Для художника Італія – це своєрід-

на живописна Мекка, де він
має побувати хоч раз у житті.
Багатовікова культура тут відчувається всюди: в будинках і
старовинних парках, на вулицях і навіть на не менш старовинній бруківці. Різні епохи та
стилі перемежовуються між
собою на кожному клаптику,
створюючи гармонію природи та людського духу. Окрім
незабутніх вражень, Ірина
привезла багато написаних
картин.
Як історику (за першою освітою), Ірині важливо пізнавати
нові країни, їхнє минуле й сучасне.

ТЕТЯНА ЛИТВИНОВА
І ДМИТРО ХОРКІН
– нерозлучний дует на
радіоефірах, благодійних
концертах, у поїздках у зону
АТО… А нещодавно вони ще й
разом заспівали й одразу стали
лауреатами всеукраїнських та
міжнародних конкурсів.
Дмитро нашвидкуруч заварює
каву. Дає інтерв’ю й відповідає
на численні телефонні дзвінки.
– А вдома на мене покірно
чекають двоє котів: Соня (повне
ім’я Сурра) та Майя, – розказує
Дмитро, усміхаючись. – Імена
почерпнув із літератури…
За кілька хвилин до радіоефіру
приходить Тетяна Литвинова.
Заварюємо каву й продовжуємо
бесіду.

БРАЗИЛІЯ

залишається найбільшим постачальником кави на
світовому ринку.
П’ята частина всіх оброблюваних земель у цій
країні зайнята кавовими плантаціями.
Бразильська кава дуже високої якості, бо в цих
краях надзвичайно сприятливі умови для її вирощування. Тут збирають чимало сортів кавиарабіки.
Майже половина експортованої кави – це різновид під назвою «сантос» (від порту Сантус, звідки її
транспортують у всі країни світу), який має густозелену барву.

КОЛУМБІЯ

– друга за значенням кавова держава. Тамтешня кава високоякісна, адже країна розташована в
«кавовому» поясі і має сприятливі висоти й відповідну кількість опадів для вирощування кавових
дерев.
Колумбійська кава має дуже високу репутацію
в усьому світі. Експортовані сорти відзначаються
приємним, м’яким, багатим смаком, тонким ароматом, гарною кислотністю.
Якщо в Бразилії каву піддають сухій обробці, то в
Колумбії – мокрій.
Класифікується колумбійська кава так само за
назвами місцевостей, де її вирощують. Вона має
багато шанувальників, адже кава з Колумбії поєднує в собі міцність із ніжним солодкуватим ароматом.

Детальніше читайте на стор. ??-??

НАЙБІЛЬШУ МАПУ УКРАЇНИ з півтори тисячі бісеринок

НА КУБІ

каву вирощують у незначних кількостях у гірських
районах з особливим мікрокліматом. З кожного
дерева там збирають не більше одного кілограма
зерна.
Кава ця хоч і не вирізняється своїм ароматом,
але надзвичайно міцна й високо цінується на світовому ринку.
Кубинці готують її за принципом «побільше кави,
поменше води» – густою й солодкою, як лікер. Подають її в маленьких філіжанках на два-три ковтки. Але цього достатньо, аби збадьорити людину,
втомлену вологою тропічною спекою.
Цікаво, що на Кубі і в Бразилії каву в домашніх
умовах готують майже однаково. Натуральні, свіжі, щойно змелені зерна запарюють окропом (три
кавові ложки на одну філіжанку), додають побільше цукру. І напій уже готовий.

Ірина Блінова

Роман магоцький

вишив 25-річний мешканець
Комарного, що на Львівщині,
Роман Магоцький.
Роман цілий рік гаптував
зернятками бісеру майже триметрове полотнище.
Робота вже потрапила до
«Книги рекордів України».
Вишивана карта нашої держави – поки що найбільше
творіння Романа Магоць
кого.
На неї хлопець витратив понад чотири тисячі годин праці.
Вага роботи – двадцять два кілограми.
Майстер зобразив на ній і
землі, тимчасово окуповані
Росією. Почав вишивати карту Роман 24 серпня 2013 року.
Багато знайомих відмовляли
його, і лише мама з сестрою
підтримали.
Вишивальник використав у
роботі 48 кольорів і 11 тисяч
метрів ниток.

Бісером розшите усе полотно
– і біле тло карти, і калина по
контуру, і пейзаж із хатками у
правому кутку.
Роботу Роман виставив на
аукціон. Половину заробленої
суми планує віддати на АТО.
Автор хоче, щоб робота залишилася в Україні, але поки що
пропозиції надходять лише
з-за кордону.
У родині Роман став виши
вальником-першопрохідцем.
– Якось мама принесла роботу своєї подруги, яка вишиває
бісером, – розповідає Роман. –
Мене це зацікавило. Вирішив
спробувати. До того вишивати не вмів зовсім. Спочатку
вишив ікону «Свята родина».
Згодом осягнув складнішу схему. Так вишивання увійшло в
моє життя.
За чотири роки Роман Магоцький вишив бісером понад
60 робіт.
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Українського радіо
Людмила ЧЕЧЕЛЬ

Ведучі Дмитро Хоркін і Тетяна литвинова

 мовні скарби

– Я дуже люблю читати книжки. У Національній
радіокомпанії України прекрасна бібліотека. У її
фондах багато довідкової та художньої літератури, словників. На превеликий жаль, із понад тисячі працівників активними читачами є лише осіб
двадцять. Решта вважають, що їм це не потрібно.
Сьогодні стало модним завантажувати для зручності в телефони чи електронні книжки улюблені бестселери й читати в метро, кав’ярнях. Проте люди дуже мало читають. Це помітно навіть у
транспорті. Все менше нині ходять до бібліотек. Я
ж люблю взяти книжку до рук, погортати сторінки,
підкреслити олівцем потрібну фразу, виписати до
нотатника цитату…
У мене є спеціальний зошит, до якого я записую
деякі малозрозумілі слова. Наприклад, вичитав
таке: «Джек обійшов замок і подивився на його
затилля». Ось слово «затилля» й потрапило у мій
тлумачний словничок. Або ж ось такий вислів: «Він
займається лише тими питаннями, які для нього
зисковні». Ми ж більше звикли до іменника «зиск».
А ще я не розлучаюся зі словниками. Не боюся
вкотре пересвідчитися у правильності поставленого наголосу, щоб правильно озвучити слово в
ефірі. До слів я взагалі ставлюся з повагою й відповідальністю. Знаю, що радіослухачі багато сприймають на слух і запам’ятовують, довіряють нам,
дикторам. Слово ж не горобець…
До мене інколи телефонують колеги і звичайні
радіослухачі за порадою, як правильно написати
слово чи де поставити наголос. Зараз усе частіше
звертаються керівники різних рівнів, високопосадовці, бізнесмени, щоб я провів для них майстерклас із культури мовлення.
Мова – найбільше наше багатство. Ми маємо постійно поповнювати словниковий запас, менше
вживати іншомовних слів, яких у нас останнім часом засилля, – розповідає Дмитро Хоркін.

Дмитро Хоркін і Тетяна литвинова в зоні АТО

Тетяна Литвинова і
Дмитро Хоркін – відомі
диктори Національної
радіокомпанії України. У
кожного з них свій шлях
на Українське радіо.
овсім недавно ведучі працюють у парі.
Радіослухачі вже полюбили їх за голоси,
за відомі програми «Донбас.
UA» і «Початок тижня» з радіо
«Культура». Разом вони організували концертну бригаду,
яка відвідала і надалі буде регулярно відвідувати з музичними виступами бійців АТО.

З

Володимирський собор, метро… Без проблем вступив на
бюджетне навчання.
Вперше я подивився парад
на Хрещатику, і мені страшенно не сподобався диктор. Він
підпер голову рукою й щось
нерозбірливо говорив. І я дав
собі слово, що колись вивчуся
й сам вестиму парад на Хрещатику…
– І Ваше бажання здійснилося. Як довго Ви до
цього йшли?
– Навчаючись на другому
курсі, я натрапив на оголошення про набір дикторів на

– І протягом усього цього
часу не було казусів?
– Та ні, не було. Якби я не
вмів контролювати себе, то
мене б не запрошували на президентські концерти й заходи.
Єдине, чого не приховую, – це
те, що не вистачає грошей. Але
я не з тих, хто скиглить. Я йду і
працюю.
Раніше якось був на музичній радіостанції «Мелодія»
нічним діджеєм. Удень – навчання. Доводилося навіть робити собі роздруківки: на якій
радіостанції і в якій програмі
працюю, – щоб не помилити-

Люблю спілкуватися з радіослухачами. Якими б гострими
чи навіть інколи агресивними
не були їхні коментарі, намагаюся знайти спільну мову. І
мені це вдається. За кількістю
дзвінків наші з Тетяною Литвиновою шоу є лідерами на
Українському радіо.
– Віднедавна Ви з Тетяною ведете нові програми…
– Так. На Першому каналі
Українського радіо це «Донбас.UA» – прямоефірний спец
проект. Програма про важливі, актуальні і резонансні теми:
про події на Донбасі, вимуше-

Дмитро Хоркін:
«Вперше на
Українському радіо
я прочитав прогноз
погоди»

– Дмитре, як так сталося,
що Ви потрапили на радіо?
– Можливо, у когось це викличе усмішку, але я з дитинства любив слухати радіо. У
мене були свої улюблені диктори: Микола Козій, Ігор Мурашко…
Народився я в Торезі, що на
Донеччині. Жив там з батьками до сьомого класу, а потім
ми переїхали на Полтавщину.
У школі я завжди був ведучим
усіх заходів і концертів. Потім
вступив на філологічний факультет до Національного педагогічного університету імені
М. Драгоманова і там весь час
вів усілякі заходи.
До речі, школу закінчив із
золотою медаллю, хоча й не
«гриз граніт науки». Я приніс Майорщинській середній
школі, що в Гребінківському
районі, перемогу на двох всеукраїнських олімпіадах: з англійської мови та історії. Уявляєте: на олімпіаді знавці зі
спеціалізованих ліцеїв і я – зі
школи, де уроки англійської
були всього лише двічі на тиждень!
А знаєте, як я вступав до
вишу? До слова, саме того року
скасували пільги для медалістів. Отож, розвіз документи,
зокрема й до Шевченкового
університету. Та мені не сподобалося, що в ньому приймальна комісія так далеко розташована (сміється). А тут поруч

Тетяна Литвинова і Дмитро Хоркін з Людмилою ЧЕЧЕЛЬ

Українське радіо. Швиденько
зателефонував, говорив із самим президентом радіокомпанії. Він запитав, скільки
мені років. Відповів: «Вісімнадцять». І тут я почув: «Мчи
сюди, збиваючи коліна!»
Був грудень. Ведуча посадила мене поруч. Прямий ефір.
Дзвінки до студії. Сиджу, слухаю. І раптом під час заставки
ведуча виголошує: «А зараз
– прогноз погоди, з яким вас
ознайомить Дмитро Хоркін»!
До мене повернули мікрофон,
я не розгубився й усе чудово прочитав. Наступного дня
приніс вісім гривень на трудову книжку. Ось так із вісімнадцяти років уже десять літ
у мене один запис у трудовій
книжці – диктор Українського радіо.

ся. Зараз я ще паралельно викладаю мистецтво мови – мовний імідж. Розповідаю про
вплив мовлення на імідж людини. Працюю з бізнесменами, політиками.
– Мрія провести парад
все ж здійснилася?
– Так. Це сталося через кілька років. Останні чотири роки
я веду паради на День Незалежності, День Перемоги і всі
офіційні заходи. До речі, мене
почали запрошувати поставити голос знані особистості.
– До Вас на прямі ефіри
приходить багато людей.
Що запам’ятовується?
– Для мене це свого роду університет. Від спілкування з
кожною людиною беру щось
корисне для себе, відкриваю
якийсь секрет, занотовую.

них тимчасових переселенців,
перебіг АТО на сході України,
про людей, які залишилися на
окупованих районах Донеччини та Луганщини.
Щойно розпочали ток-шоу
«Своя правда» на хвилях російської служби Українського
радіо (російською мовою). Запрошуємо експертів. Це така
собі концепція – антифейк.
Хочемо, аби люди всюди знали правду про події на сході
України.
– До всього, Дмитре, Ви
ще й співаєте?
– Ніколи раніше не співав.
Хіба що колись на огляді художньої самодіяльності в школі… У мене навіть у картотеці записано: «Диктор, актор
озвучування дубляжу, чоловічий голос. Не співає».
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нова країна
Тетяна Литвинова:
«У ролі радіоведучої
я відчула – це мій
океан»

Подарунки для захисників

 для ато

– Коли створювали концертну бригаду, одразу врахували багато чинників. Насамперед
обов’язково потрібно взяти до уваги помилки попередників, які організовували подібні поїздки. В
усьому є певні правила.
Наприклад, є митці, які не встигли реалізувати
себе, отож їдуть виспіватися, відтанцюватися, дориваються до мікрофона… А бійці часом бувають
втомлені, їм важко відстояти дві-три години, вони
переминаються з ноги на ногу, їм би відпочити…
Та й стояти на холоді не завжди комфортно. Ми ж
веземо з собою молодих, креативних артистів, які
співають дві-три пісні. На концерт виділяємо не
більше 40–50 хвилин. Цього часу цілком достатньо. А ще бажано привезти щось смачненьке, чого
ваша душа бажає, – тоді не помилитеся.
Є ще одне суттєве зауваження: ніколи не розпитуйте бійців про бойові дії, більше розповідайте
про щось хороше й позитивне.
Чудовий благодійний аукціон «Мистецтво Миру»
на підтримку української армії та лікування поранених воїнів у боях за Україну відбувся 23 січня у
Національному культурно-мистецькому й музейному комплексі «Мистецький Арсенал» за участю
народного артиста України Фемія Мустафаєва.
Ми – артисти, і для нас головне – заспівати багато пісень. А пісні не знають кілометрів. Пісні підтримують дух, часом і лікують.

Найкращий подарунок – пісня

Це Тетяна Литвинова (до
речі, професійна співачка і дипломована артистка) запропонувала заспівати в парі. А я ж
сміливий, не розгубився. Записали першу пісню «Ти не
плач», присвячену військовим. Музику написав Юрій
Васильківський на вірші Тетяни Литвинової. Людям сподобалося. Але про все це краще
розповість сама Тетяна.
– Пані Тетяно, Ваш шлях
на радіо був трохи іншим,
ніж у Дмитра?
– Я народилася в Києві, закінчила Київський національний університет культури та
мистецтв, факультет – творчість естрадного мистецтва. У
2003 році на Українському радіо створювався канал «Культура». Керівництво запрошувало молодих, прогресивних
та креативних ведучих на кастинг.
До цього я приходила на радіо як співачка, познайомилася із заслуженою артисткою
України, відомою радіоведучою Ларисою Недін. Власне,
саме вона й запропонувала
мені взяти участь у конкурсі.
Після першого кастингу була
зарахована на посаду ведучої
прямоефірних передач. Це
справді моє. Робота у прямому
ефірі, спілкування зі слухачами та гостями студії приносить
справжню насолоду.
Спершу
робили
розважально-музичні програми. І як тільки я спробувала
себе в ролі радіоведучої, зрозуміла: оце мій океан, а я в ньому
– риба. Отримую задоволення
від роботи. Я щаслива, що так
склалася доля.
– А рік тому Ви вирішили
заспівати з Дмитром Хоркіним?
– Мені дуже хотілося заспівати саме для військових.
Можливо, ще й тому, що я веду
«Польову пошту» на Першому каналі Українського радіо.
Вона виходить щодня у прямому ефірі. На радіо телефонують люди з усієї України, з
тимчасово окупованих територій.
Саме завдяки прямим ефірам нас із Дмитром упізнають
в інших містах. Ось нещодавно
ми виступили в Умані. Люди
після концерту підходили до
нас, розпитували про щось,
фотографувалися. Дивувалися, що Дмитро такий молодий,
бо за голосом із радіоприймача уявляли його маленьким
кремезним чоловіком.

Дмитро Хоркін і Тетяна Литвинова під час концерту

Отож, я шукала відповідну пісню для військових… На жаль,
нічого до душі не знайшла,
тому сама написала вірш «Ти не
плач», а музику створив Юрій
Васильківський. Ми швидко записали цю пісню з Дмитром.
Спершу виконали її на підтримку військових у госпіталі. Нам
сподобалося, як композицію
сприйняли слухачі.
– І тоді Ви вирішили робити благодійні концерти…
– Так, із жовтня минулого
року створили мистецьку ініціативу «Зігрій солдата!» Концерти розділяємо на дві групи:
для цивільних – на підтримку військових і концерти на
фронті. Контактуємо з генштабом та Міністерством оборони. Ми отримуємо натхнення
від спілкування з військовими. А вони просять пісень, радощів, спілкування. Зараз
також заплановані кілька поїздок, але розповімо про них
лише після повернення.
– З Дмитром Хоркіним Ви
вже виконали не одну пісню?
– Другою була пісня «Батьки». Слова написав Володимир Путята, музику – Юрій
Васильківський. І зовсім нещодавно ми записали пісню
«Україно, будь мужня». Подарував її нам Вадим Крищенко
і той же композитор Юрій Васильківський.
– Ви живете в шаленому
ритмі. Як ставиться Ваша
родина до постійної зай
нятості, до відряджень у
зону АТО?

– З розумінням. Мені пощастило з чоловіком. Він мене не
просто розуміє, а й підтримує.
Ми з Дмитром Хоркіним інколи буваємо настільки зайнятими, що немає коли навіть поїсти. Чоловік тоді бере на себе
мої обов’язки по господарству.
Він не вважає нижчим своєї
гідності приготувати обід чи
вечерю.
А наш шестирічний син Максим, незважаючи на вік, взявся самостійно нас підтримувати. На свято Андрія, коли ми
проводили чергову благодійну
акцію в «Українському домі»,
він також мав свій перший виступ. Сумлінно вивчив вірш
«Мій рідний солдате». У поезії маленький хлопчик звертається до українського солдата,
розповідає, що дуже любить
його, молиться за нього…
Вірш непростий і великий.
Ми з чоловіком навіть не сподівалися, що Максимко його
вивчить. Але він так проникливо його розповів! А після
цього виголосив: «Слава Україні! Допоможемо нашим солдатам». Про це ми з ним не
домовлялися. Мабуть, гени. А
коли я виконувала пісню про
Україну, він виходив на сцену
й підспівував. І все так до ладу.
– Чула, що остання поїздка в зону АТО у Вас була
небезпечною?
– Так, нас мало не викрали. Уже коли пройшли блокпост, заговорили між собою
українською. До нас підійшли
люди зі зброєю й запитали:
«Вы откуда и что здесь дела-

ете? Пройдемте в участок».
Дмитрові вдалося знайти з
ними спільну мову, спустити
на гальма загострену розмову.
Чоловіки сказали: «Смотрите,
мы за вами следим».
Причиною затримки вони
можуть вважати навіть те, що
меню в телефоні українською
мовою…
– Як проводите відпустки, дозвілля?
– Любимо мандрувати. Але
в цей складний період лише
мріємо про це. Востаннє відпочивали в Єгипті. Мріємо
побувати в Індії. Багато вже
перечитали літератури, занотували, що хотіли би побачити.
Поки що відкриваємо для
себе Україну. Любимо бувати
в Трускавці. Це настільки затишне й комфортне містечко…
У ньому по-особливому вирує
життя. Там якась своєрідна
енергетика. В Україні багато
незвичайно цікавих місць, де
варто побувати. Ми іноді своїм друзям показуємо фото, а
вони дивуються, що все це –
Україна.
Я люблю фотографувати.
Якось прочитала, що раніше
заможні люди винаймали сімейного фотографа на родинні свята або коли відправлялися в подорож. У перервах між
концертами і роботою люб
лю читати. Зараз багато читаю психологічної літератури,
щось позитивне. Можливо, на
захист від стресу, який ми всі
переживаємо. А ще мрію про
весну, тепло й перемогу.

К*Ж

всеукраїнський тижневик

№ 6, 6–12 лютого 2015 р.

редактор
Володимир СУБОТА

харків
Погляд з дитинства

 «Тенор-фест»

Володимир СУБОТА

У Харківській обласній філармонії відбувся ексклюзивний концерт для поціновувачів оперного
співу «Тенор-фест», покликаний відродити подібні
традиційні для філармонії фестивалі.
Твори з репертуару видатних оперних тенорів Енріко Карузо, Маріо Ланца, Пласідо Домінго, Лучано
Паваротті, відомі неаполітанські пісні, арії з опер
Верді, Доніцетті й Бізе виконали солісти філармонії
Олег Літенко, Олександр Бондарчук, Артем Бражник та Ігор Бондаренко.

 «Лускунчик» у Японії

Дитячий балетний театр Харківської хореографічної школи під керівництвом заслуженого діяча мистецтв України Наталії Ржевської у рамках
проекту «Відчинені двері у мистецтво» виступив
у Японії. Більше десяти років триває плідна спів
праця юних харків’ян із вихованцями Міжнародної
школи хореографічного мистецтва в Токіо.
Цього разу українські і японські артисти з великим успіхом показали на сцені Токійського театру
опери і балету спектаклі «Лускунчик» і «Білосніжка
та сім гномів».

 Мансарда Єрмілова-Косирєва
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В інформаційновиставковому центрі
«Бузок» триває виставка
авторської ляльки
«Час чудес» дизайнера,
викладача дитячої артстудії Світлани Денисової.
ьогодні, у час індустріалізації та розвитку високих технологій, подібні іграшки,
виготовлені вручну і в єдиному екземплярі, дуже цінуються фахівцями. Їх колекціонують дорослі, і це сприймається
ними як своєрідна усмішка з
минулого, повернення в дитинство, якого, на жаль, не повернути.
Світлана Денисова – знана майстриня, високохудожні роботи якої перебувають
у приватних колекціях багатьох країн. Виготовляти
ляльки вона почала три роки
тому. Нині ж її колекція складається з кількох десятків неповторних, яскравих і доволі
милих персонажів. Саме персонажів, бо вони уособлю
ють собою певну життєву
ситуацію, яка послужила авторці поштовхом до створення, приміром, «Африканки»,
«Марусі з гусинями», «Бувалої Щуки», «Принцеси на горошині», «Русалочки», «Рибалки Соні» та інших.

С

Експонат виставки ляльок Світлани ДЕНИСОВОЇ

Над кожною лялькою Світлана Денисова працює близько місяця. Вона детально
опрацьовує кожну рису обличчя, не кажучи вже про найдрібніший шов на одязі. Виходить не просто забавка для
дитини, а справжній витвір
мистецтва. Як запевняє сама
майстриня, вся її колекція виготовлена винятково при доброму настрої. На думку Світлани, це обов’язкова умова,
якщо хочеш, щоб вийшла приваблива лялька.

Переглядаючи
експонати
виставки, мимохіть ловиш
себе на думці, що бачиш напрочуд сонячні, ніжні та характерні іграшки з дитинства.
Вони ваблять зір і змушують
згадувати минуле.
Здавалось би, хіба можна
наділити неповторними особистими рисами неживий
предмет? Виявляється можна,
якщо ляльку шиє справжня
майстриня, котра знайшла
себе у цій творчості і віддається цьому хобі сповна.

– Кожний виріб Світлани
вражає мене своєю індивідуальністю, злетом фантазії,
вправністю виконання. Безумовно, у кожній її ляльці втілена частка її душі, – сказала директор центру «Бузок»
Алла Суфранова.
Комусь може здатися, що це
мистецтво несерйозне, і ним
варто займатися дітям, а не дорослим. Втім, зауважу скептикам: тільки маючи відповідний
фах, відчуття матеріалу і хист,
можна поповнити власну колекцію оригінальними ляльками.
Організація виставки стала можливою завдяки плідній діяльності Харківського
об’єднання авторської ляльки, яке, до речі, виникло першим в Україні. Членами цієї
творчої спілки є лялькарітеддісти, котрі працюють як
із традиційними матеріалами (керамікою, фарфором,
пап’є-маше, глиною), так і за
авторською технологією з використанням
натуральних
матеріалів (вовни, бавовни,
тканини, паперу).
– Інколи думаю: що робили б мої ляльки, якби раптом
уночі ожили? Напевне, почався б справжній безлад. Вони
настільки різні, що просто не
зрозуміли б одне одного, –
фантазує Світлана Денисова,
тим самим підкреслюючи різноманітність персонажів свого
унікального зібрання.

Шляхами Сергія Васильківського
Фрагмент розпису стін мансарди Єрмілова-Косирєва

У будинку на вулиці Полтавський шлях, 33, на горищі якого тривалий час жили і працювали відомі
авангардні художники й дизайнери Василь Єрмілов та Борис Косирєв, небайдужі харків’яни планують відродити історичну мансарду з її унікальними розписами. Самому ж будинку хочуть надати
статус пам’ятки історії, бо в гостях у митців бували відомі письменники, артисти, художники. Для
цього оформляються належні документи.
На жаль, сьогодні приміщення перебуває в напів зруйнованому стані. Та куратор проекту з
відродження Мансарди Єрмілова-Косирєва Наталія Нечепуренко сповнена оптимізму. Силами
студентів Харківського національного університету будівництва і архітектури вже здійснене
технічне обґрунтування майбутніх робіт, а учасники міського дизайнерського клубу «Вася» збирають кошти.

У Харківському
художньому музеї
триває виставка робіт
Сергія Васильківського,
присвячена до
160-річчя від дня його
народження та 10-річчя
мистецьких пленерів.
В експозиції представлено
близько двохсот творів живопису та графіки видатного
художника та майстрів пензля сучасності, котрі брали
участь у пленерах у рамках
культурно-мистецької
акції
«Шляхами Васильківського:
погляд через століття».
Основу виставки склали
картини Сергія Васильківського із фондів музею. До
речі, свого часу автор передав
музею більше 1500 своїх полотен. На жаль, чимало з них
було знищено під час Дру-

Картина Сергія ВАСИЛЬКІВСЬКОГО «Козацький двір»

гої світової війни. Сьогодні у
фондах музею та у приватних
колекціях знаходиться лише
500 картин Сергія Івановича.

Митця можна назвати корифеєм у царині формування національного пейзажу,
котрий створив цілу галерею

колоритних краєвидів рідної землі. А зображені ним
пам’ятки української старовини та народної архітектури
стали окрасою українського
малярства.
Для учасників пленерів
роботи
майстра
слугували дороговказом при формуванні маршрутів творчих
поїздок. Адже завдання пленерів – створення живописнографічної паралелі робіт Сергія Васильківського. Таким
чином було написано близько 700 полотен, які протягом
десяти років переглянули 50
тисяч шанувальників образо
творчого мистецтва на виставках у Полтаві, Чернігові,
Слов’янську, Лубнах, Дрогобичі та інших містах.
Володимир СУБОТА
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кримські нотатки
Провокація
російських шовіністів

 Україна

Євген БУКЕТ

4 лютого в Києві презентували інформаційний
центр спротиву окупації Криму – «Free Crimea».
Як повідомив ідеолог проекту Тарас Березовець,
«Free Crimea» покликаний сприяти створенню фундаменту для повернення Криму до складу України.
Головною місією проекту є здійснення інфор
маційно-аналітичної діяльності, спрямованої на
інформування кримчан, українців і міжнародної
спільноти про реальну ситуацію на півострові та
здійснення просвітницької діяльності в умовах російської інформаційної блокади.

 Київ

У столиці розпочато уроки кримськотатарської
мови для дітей. Завдяки ініціативі наших співвітчизників у столиці з’явилася можливість вивчати
кримськотатарську та українську мову і культуру.
Програму із вивчення кримськотатарської та
української мов запроваджують Київська міська
державна адміністрація, центр сім’ї «Родинний
дім» у рамках співпраці з Центром кримськотатарської дитячої творчості за підтримки Уповноваженого Президента України у справах кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва.
Щосуботи, починаючи з 12:00, у Київському міському центрі сім’ї «Родинний дім» (вул. Салютна,
11-А) будуть проводитися уроки кримськотатарської мови, народних танців та інших напрямів етнічної культури.

 Севастополь

Незважаючи на дрібний дощ, 2 лютого близько десяти мешканців Севастополя прийшли до
пам’ятника Тарасу Шевченку, щоб ушанувати
пам’ять загиблого Андрія Кузьменка, лідера гурту
«Скрябін». Як і було заплановано, активісти запалили біля підніжжя монумента церковні свічки й
увімкнули пісні з репертуару групи.
Але щойно на площі зібралися 8–10 осіб, як до
них підійшли представники «поліції» з вимогою
пред’явити документи і пояснити причину масового несанкціонованого скупчення людей.
Після словесних перепалок між активістами і
«людьми у формі» до них підійшла група коротко
стрижених молодиків, які «порадили» активістам
вчити закон «Про поліцію». У відповідь на запитання,
ким вони є, один із хлопців відповів: «Я законослухняний громадянин, якому просто цікаво, що тут відбувається».
Після закінчення всіх процесуальних дій «поліцейські» наказали учасникам акції пам’яті Андрія
Кузьменка розійтися й не порушувати законодавство Російської Федерації.
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До 70-річчя Ялтинської
конференції в Лівадії
відкриють пам’ятник
«Великій трійці»
(Рузвельту, Сталіну,
Черчиллю) авторства
скульптора Зураба
Церетелі, який влада
України заборонила
встановлювати 2005 року.
еремонія відкриття
відбудеться 5 лютого.
«У Криму багато робиться для
провокацій, і встановлення
пам’ятника Сталіну – теж із
цього переліку. Але навряд чи
це робиться навмисно. Дух там
такий – фашистський, сталінський. Бажання встановити
монументи Сталіну, Катерині постійно присутнє в російських шовіністів», – так прокоментував
встановлення
пам’ятника національний лідер кримських татар, Уповноважений президента України
у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.
На думку члена Меджлісу
кримськотатарського народу
Абдурамана Егіза, в ситуації,

Ц

На фотознімку груповий знімок учасників Ялтинської конференції:
В. Черчилль, Ф. Рузвельт, Й. Сталін

коли лідерам народу заборонений в’їзд на Батьківщину,
коли вже є перші знову депортовані (Сінавер Кадиров) і заарештували заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза,
дивуватися нічому не варто.
«Ставлення кримських татар до Сталіна добре відоме.
Якщо пам’ятник все ж встановлять – це буде відкрита
демонстрація ставлення до
пам’яті Криму і нашого народу. Влада має розуміти, що
вона несе безпосередню від-

повідальність за наслідки
встановлення цього монумента. Це блюзнірство», – сказав
Абдураман Егіз.
Цікаво, що в окупованому Росією Криму навіть проросійська організація кримських татар виступила проти рішення
окупаційної влади півострова
встановити в Ялті пам’ятник
учасникам укладення Ялтинських угод 1945 року.
Організація під назвою «Національний рух кримських татар» вважає плани встановити

такий пам’ятник «очевидною
ознакою відродження неосталінізму і повернення до часів
терору і позасудових розправ».
За первісним задумом,
10-тонну скульптуру Церетелі планувалося встановити в Лівадії до 60-річчя Ялтинської конференції. Однак
низка кримських відділень
українських політичних партій звернулися до тодішнього
президента Віктора Ющенка,
спікера Верховної Ради Володимира Литвина, прем’єрміністра Юлії Тимошенко з
вимогою не допустити встановлення пам’ятника «Великій трійці», бо «Сталін
втілює для українців, кримських татар і багатьох інших
народів злочинний терористичний режим, який знищив
мільйони людей». Зрештою
місцева рада скасувала своє
рішення про встановлення
скульптури.
Потім монумент хотіли встановити у Волгограді до 60-річчя Перемоги, але місцева влада і громадськість не знайшли
консенсусу в цьому питанні.
Тож пам’ятник «Великій трійці» залишився в майстерні Церетелі.

Виставка художника-переселенця
Понад тридцять робіт
різних жанрів і напрямів
живопису до уваги
херсонської публіки
представив художник
Руслан Петров, який
переїхав до Херсона
в липні 2014-го з Ялти.
Виставка відкрилася в галереї Херсонської обласної організації Національної спілки
художників України.

«У Криму я прожив десять
років, там сформувався як художник і завжди буду зараховувати себе до кримської
школи живопису. А поїхав,
не бажаючи ставати громадянином країни, де хамство
піднесене в ранг державної
політики. Я мав формальні
підстави стати громадянином
Російської Федерації: перші
тридцять років життя я про-

Руслан Петров, кримський художник-переселенець

На виставці

жив у Іжевську, там здобув
художньо-педагогічну освіту.
Але я хочу бути громадянином України», – розповів він
про причини переїзду з окупованого півострова.
Це перша персональна виставка Руслана Петрова. Раніше він брав участь у колективних виставках.

Під час попереднього такого заходу художник пожертвував гроші, отримані від
продажу однієї з картин, на
допомогу військовослужбовцям, які перебувають у зоні
АТО.
За матеріалами
«Крим. Реалії»
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столична афіша

11 (16.00) – М. Булгаков «Мольєріана»
13 (13.00) – М. Френкель «Ле тяб бет»
13 (19.00) – Л. Андрєєв «Чарівні сабінянки»
ГАЛЕРЕЯ «ТРИПТИХ АРТ»
14 (12.00) – Г. Х. Андерсен «Снігова
www.triptych-art.com
НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ МИСТЕЦТВ
королева»
АРТ-ЦЕНТРИ
ІМЕНІ БОГДАНА І ВАРВАРИ ХАНЕНКІВ Київ, вул. Десятинна, 13,
14 (18.00) – В. Шекспір «Ромео і Джульєтта»
тел. (044) 279-09-49
www.khanenkomuseum.kiev.ua
15 (12.00) – Ю. Чеповецький «Добрий
Pinchuk Art Centre
Олексій Малих «Львівські стіни».
Київ, вул. Терещенківська, 15-17,
Хортон»
КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ
Живопис (до 17 лютого)
www.pinchukartcentre.org
тел. (044) 235-32-90
15 (18.00) – П. О. Бомарше «Шалений день»
ТЕАТР ДРАМИ І КОМЕДІЇ
Київ, вул. Велика Васильківська/Басейна
«Шекспірівська галерея та інші
НА ЛІВОМУ БЕРЕЗІ ДНІПРА
Мала сцена
1/3-2, блок А, Бессарабський квартал,
шедеври видавництва Джона
15 (11.00) – К. Драгунська «Догоридригом»
www.drama-comedy.kiev.ua
тел. (044) 590-08-58
Бойделла, Англія, XVIII століття»
Просп. Броварський, 25, тел. 517-89-80 (каса) Вартість квитків: 35–70 грн.
Виставка 21 номінанта міжнародної
(до 1 березня)
Основна сцена
КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ
премії Future Generation Art Prize 2014
Час роботи: з 10.30 до 17.30, пн., вт. – вихідні.
10 – А. Крим «Жіноча логіка» прем’єра
ТЕАТР ЛЯЛЬОК
Групова виставка художників-патронів
НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ
11
–
А.
Ґерні
«Сільвія»
www.akadempuppet.kiev.ua
Премії Future Generation Art Prize:
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО
12 – Д. Таборі «Майн кампф, або Шкарпетки Вул. М. Грушевського, 1а, тел. 278-58-08
Андреаса Ґурскі, Джеффа Кунса, Такаші ДЕКОРАТИВНОГО МИСТЕЦТВА
у кавнику»
14 (11.00) – Г. Усач, С. Єфремов
Муракамі і Деміена Хьорста (до 4 квітня) www.mundm.kiev.ua
13 – П. Марбер «Близькість» прем’єра
«Троє поросят»
Час роботи: з 12.00 до 21.00, пн. – вихідний. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 29,
14
–
Дж.
Керр
«З
коханими
не
14 (15.00) – Б. Заходер, В. Климовський
Вхід вільний.
тел. (044) 280-13-23
розслабляйтеся»
«Дюймовочка»
«Дивосвіт решетилівського
АРТ-ЦЕНТР «Я ГАЛЕРЕЯ»
15 – Р. Баер «Чотири причини вийти заміж» 14 (17.00) – О. Толстой «Золотий ключик»
килимарства» (до 11 березня)
www.yagallery.com.ua
Вартість
квитків:
40–120
грн.
15 (11.00) – Н. Гернет «Гусеня»
Олексiй Малих.
Виставка творів видатних художників
Київ, вул. Хорива, 49б,
Стiна 3. 2014
Мала сцена
15 (13.00) – А. Дєжуров «Царівна-жаба»
українського килимового ткацтва, заслужених
тел. (044) 492-92-03
12
–
А.
Чехов
«Три
сестри»
Час роботи: з 11.00 до 19.00,
15 (15.00) – В. Швембергер
майстрів народної творчості України Надії
Андрій Хір «Забобони» (до 16 лютого)
14
–
В.
Гібсон
«Двоє
на
гойдалці»
прем’єра
нд., пн. – до 18.00.
«Марійка і Ведмідь»
Час роботи: з 10.00 до 19.00, нд. – вихідний. Бабенко та Леоніда Товстухи.
15 (15.00) – Н. Птушкіна
15 (17.00) – Є. Огородній (за Д. Баррі)
Час роботи: з 10.00 до 18.00, вт. – вихідний.
АРТ-ЦЕНТР Я. ГРЕТЕРА
«Ти,
якого
любить
душа
моя…»
«Пітер Пен»
ТЕАТРИ
МУЗЕЙ
СУЧАСНОГО
Вартість
квитків:
60–100
грн.
www.greter-art.com
Вистави для дорослих
МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ
Київ, вул. Вадима Гетьмана, 6
13 – І. Шток «Божественна комедія»
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
НАЦІОНАЛЬНА ОПЕРА УКРАЇНИ
www.modern-museum.org.ua
(ТЦ «Більшовик» Блок А, 4–6 поверх),
АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТИ
Вартість квитків: 50 грн.
імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Київ,
вул.
Фрунзе,
41,
тел.
(044)
454-47-40
тел. (044) 200-07-60
www.operetta.com.ua
КИЇВСЬКИЙ МУНІЦИПАЛЬНИЙ
www.opera.com.ua
Олексій
Орябинський,
Валерія
Валерія Тарасенко «Своя територія».
Вул. Володимирська, 50, тел. 279-11-69 (каса) Вул. Велика Васильківська, 53/3, тел. 287-26-30 АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ЛЯЛЬОК
Спиридонова
«Сімейні
цінності
–
Живопис (із 12 лютого)
11 – І. Кальман «Сільва»
www.puppet-theater.kiev.ua
10 – П. Чайковський «Лускунчик»
родинні зв’язки». Живопис (із 5 лютого)
12 – І. Поклад «Таке єврейське щастя»
Вул. Миропільська,1, тел. 513-15-00
11 – Дж. Верді «Травіата»
Валентин Реунов «У стилі Рококо…».
13 – Ж. Оффенбах «Звана вечеря з італійцями» 11 (11.00) – С. Козлов «Снігова квітка»
12 – Й. Штраус «Віденський вальс»
Живопис (із 12 лютого)
14 – Концерт «Музика сердець»
прем’єра
Час роботи: з 11.00 до 19.00, пн. – вихідний. 13 – П. Чайковський «Євгеній Онєгін»
15 – О. Рябов «Сорочинський ярмарок»
14 (11.00, 13.00) – Я. Риль-Кристяновський
14 – С. Прокоф’єв «Ромео і Джульєтта»
МУЗЕЙ КНИГИ І ДРУКАРСТВА УКРАЇНИ
Вистави для дітей
«Пустунці»
15 – Шопеніана (на музику Ф. Шопена).
www.vuam.org.ua
15 (12.00) – В. Домшинський «Білосніжка
15 (11.00, 13.00) – Г. Усач «Білосніжка»
К. М. Вебер «Видіння троянди»
Київ, вул. Лаврська, 5, корп. 9,
та семеро гномів»
Вистави для дорослих
Вартість квитків: 20–300 грн.
(044) 280-79-76
Вартість квитків: 20–150 грн.
13 – А. Дяченко «Комедіанти»
НАЦІОНАЛЬНИЙ
АКАДЕМІЧНИЙ
«Україно! Ти моя розпука вікова…»
(вистава експериментального театру-студії
АКАДЕМІЧНИЙ МОЛОДИЙ ТЕАТР
ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР
(до 20 лютого)
«Інша реальність»)
імені ІВАНА ФРАНКА
www.molody.kiev.ua
Виставка, присвячена 80-им роковинам
Вартість квитків: 40 грн.
www.ft.org.ua
Вул. Прорізна, 17, тел. 278-73-92 (каса)
від дня народження Василя Симоненка
Пл. Івана Франка, 3, тел. 279-59-21 (каса)
10 – Е.-Е. Шмітт «Загадкові варіації»
АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР
Час роботи: з 10.00 до 17.00, вт. – вихідний. 10 – В. Шекспір «Приборкання норовливої» 11 – Г. Квітка-Основ’яненко «Сватання на
«КОЛЕСО»
Картина Валерії Тарасенко
МУЗЕЙ ТЕАТРАЛЬНОГО, МУЗИЧНОГО 11 – Е. Йонеско «Носороги»
Гончарівці»
www.teatr-koleso.kiev.ua
ТА КІНОМИСТЕЦТВА УКРАЇНИ
12 – Т. Шевченко «Назар Стодоля»
14 – Ф. Шиллер «Підступність і кохання»
Андрiївський узвiз, 8, тел. 425-04-22
Час роботи: щодня з 11.00 до 21.00.
www.tmf-museum.kiev.ua
13 – І. Франко «Перехресні стежки»
10, 11 – Ж. Ануй «Генерали у спідницях»
ЩЕРБЕНКО АРТ-ЦЕНТР
Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 26,
15 (12.00) – Г. Квітка-Основ’яненко
13, 14 – Ж. Б. Мольєр «Уявно хворий»
www.shcherbenkoartcentre.com
тел. (044) 280-18-34
«Шельменко-денщик»
14 (15.00) – «У Києві на Подолі, або
Київ, вул. Михайлівська, 22б,
«І мертвим, і живим,
15 – Я. Гашек «Швейк»
«Гдє ві сохнітє бєльйо?»
тел. (044) 279-53-53
і ненарожденним…» (до 15 березня)
Камерна сцена
15 – П. Саксаганський «Шантрапа»
Груповий проект «Ресентимент»:
Виставка до 200-річчя від дня народження
імені Сергія Данченка
Камінна зала
Катерина Єрмолаєва, Ларіон Лозовий,
Тараса Шевченка
12 – «Момент кохання» (за В. Винниченком)
12 – А. Шніцлер «Фатальний флірт,
Даниїл Галкін, Анатолій Твердий, Аліна Час роботи: з 10.00 до 17.00, вт. – вихідний. 13 – «На полі крові» (за Лесею Українкою)
або Забавки»
Максименко, Богдан Томашевський та
14 – Т. Вільямс «Скляний звіринець»
Вартість квитків: 50–150 грн.
МУЗЕЙ ІСТОРІЇ КИЄВА
інші (до 28 лютого)
www.kyivhistorymuseum.org
АКАДЕМІЧНИЙ ДРАМАТИЧНИЙ
Досліджується ситуація, коли людина
ТЕАТР НА ПОДОЛІ
Київ, вул. Б. Хмельницького, 7, тел. (044) 520-28-22
опиняється в умовах агресії
«1914. Київ. Мир/війна» (до 1 квітня)
www.theatreonpodol.com
Час роботи: з 11.00 до 20.00, нд., пн. –
Виставка до 100-річчя від початку
Андріївський узвіз, 20б, тел. 425-54-89
вихідні.
Підступність і кохання.
Першої світової війни.
Театральна вітальня
Фото Віоли Соколан
Час роботи: з 10.00 до 19.00, пн. – до 16.00.
10 – М. Булгаков «Щоденник молодого лікаря»
15
–
І.
Жаміак
«Потрібні
брехуни!»
МУЗЕЇ
11 – О. Вампілов «Старший син»
Вистави для дітей
13 – О. Греміна «Очі дня»
ГАЛЕРЕЇ
15
(12.00)
–
Б.
Стельмах
«Примхливе
НАЦІОНАЛЬНИЙ
14 – О. Петров «Ніч для двох»
кохання
Дроздоборода»
ЗАПОВІДНИК «СОФІЯ КИЇВСЬКА»
15 – «Вернісаж на Андріївському»
Галерея «КАЛИТА АРТ КЛУБ»
Камерна
сцена
www.nzsk.org.ua
Вартість квитків: 50–70 грн.
www.kalitaartclub.com
10
–
К.
Малініна
«Неймовірна
історія
кохання»
Київ, вул. Володимирська, 24,
У приміщенні Малої зали
Київ,
вул.
Богомольця,
6,
тел.
(044)
253-53-24
12
–
Д.
Богославський
«Любов
людей»
тел. (044) 278-26-20
Палацу мистецтв «Україна»
Виставка
акварелей
13
–
Яр.
Стельмах
«Синій
автомобіль»
Скляний
звіринець.
Виставкові зали «Хлібня»
11 – А. Крим «Звідки беруться діти?»
Григорія
Сокиринського
(до
11
лютого)
Фото Валерії Ландар
Мікросцена
«На межі дозволеного» (до 15 лютого)
12 – О. Вампілов «Минулого літа в Чулимську»
15
–
Е.
де
Філіппо
«Я
–
спадкоємець»
12
–
А.
Уеда
«Розпуста
змії»
Українське мистецтво 1930-х років із
15 – Т. Могильник, В. Гуляйченко «Лебедине
Вартість
квитків:
20–250
грн.
13
–
Н.
Симчич
«В
чом
чюдо,
тьотя?!»
музейних та приватних колекцій
озеро. Сутінки»
14
–
Жара
(за
І.
Буніним)
прем’єра
Будинок митрополита
НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ
Вартість квитків: 70–90 грн.
Вартість
квитків:
40–120
грн.
ТЕАТР імені ЛЕСІ УКРАЇНКИ
Виставка «Хрест та шабля. Київський
НОВИЙ ТЕАТР НА ПЕЧЕРСЬКУ
митрополит Петро Могила (1597–1647)»
www.rusdram.com.ua
КИЇВСЬКИЙ МУНІЦИПАЛЬНИЙ
(до 23 березня)
Вул. Б. Хмельницького, 5, тел. 234-42-23 (каса) АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРИ І БАЛЕТУ www.newtheatre.kiev.ua
Вул. Немировича-Данченка, 5,
ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА
Час роботи: з 10.00 до 18.00,
9 – Б. Нушич «Д-р»
тел. 285-65-50
www.musictheatre.kiev.ua
ср. – з 10.00 до 17.00.
10 – А. Чехов «Вишневий сад»
12 – Г. Соловський «Острів нашої любові
Вул. Межигірська, 2, тел. 425-31-16
12 – Р. Куні «№13» (Шалена ніч, або
НАЦІОНАЛЬНИЙ ХУДОЖНІЙ
12 (14.00) – П. Чайковський «Спляча красуня» та надії»
Одруження Пігдена)
МУЗЕЙ УКРАЇНИ
13 – «Ніч яка місячна». Вечорниці в піснях і 13 – Р. Шиммельпфенніг «Під тиском»
13 – І. Губач «Наполеон і корсиканка»
www.namu.kiev.ua
(Push up 1–3)
романсах прем’єра
14 – В. Шекспір «Джульєтта і Ромео»
Київ, вул. М. Грушевського, 6,
14 (18.00), 15 (18.00) – «Salida Cruzada –
14 (12.00) – Музичні класики. Класик 1-й
15
(12.00)
–
А.
Менчелл
«Бабине
літо»
тел. (044) 278-13-57
Григорій Сокиринський.
8 кроків танго»
«Симфонічна абетка для дітей та їхніх
15 – Ж. Ф. Реньяр «Шаленство кохання»
Ялта. З мого вікна. 1961
Українсько-німецький художній
Вартість квитків: 70–100 грн.
батьків»
Нова
сцена
дослідницький проект «Герої. Спроба
Час роботи: з 11.00 до 19.00, сб. – до 16.00,
ТЕАТР «ЗОЛОТІ ВОРОТА»
14 – С. Прокоф’єв «Ромео і Джульєтта»
12
(20.00)
–
О.
Мардань
«Жінки.
Фрагмент.
інвентаризації» (до 29 березня)
нд. – вихідний.
Вартість квитків: 20–200 грн.
zoloti-vorota.kiev.ua
Скандал без антракту»
Проект-реставрація «Спецфонд»
ГАЛЕРЕЯ «МИСТЕЦЬКА ЗБІРКА»
У приміщенні Театру пластичної драми
13 (20.00) – Р. Шиммельпфенніг «Жінка
АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ЮНОГО
(до 29 березня)
www.artzbirka.com
на Печерську
колишніх часів» прем’єра
ГЛЯДАЧА НА ЛИПКАХ
Твори спеціального фонду, 1937–1939
Київ,
вул.
Терещенківська,
13
(вхід
в
арку),
Вул. Шовковична, 7а, тел. 501-85-95
14 (12.00) – Н. Птушкіна «Ненормальна»
www.tuz.kiev.ua
Час роботи: ср., чт., нд. – з 10.00 до 18.00,
тел.:
(044)
234-14-27
11 – Я. Пулінович «Наташина мрія»
прем’єра
Вул. Липська, 15/17, тел. 253-62-19
пт. – з 12.00 до 19.00, сб. – з 11.00 до 18.00,
Віктор
Дейсун
«Малюнки
на
паркані»
13, 15 – О. Купрін «Олеся» прем’єра
14 (18.00) – Н. Птушкіна «Пізанська вежа»
Велика сцена
пн., вт. – вихідні.
(до 15 лютого)
15 (18.00) – А. Ніколаї «Жінка і чиновник»
10 (13.00) – М. Твен «Пригоди Тома Сойєра» Вартість квитків: 60 грн.

із 9 до 15 лютого 2015 року
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Інтерактивний соціальний проект
Час роботи: щодня з 10.00 до 18.00

Сцена «Під дахом»
10 – «Edith Piaf: життя в рожевому світлі»
14 – Клавдія Шульженко. Старовинний вальс
15 – Ігор Бауершима «Над прірвою в…»
(Norway.Today) прем’єра
Початок вистав о 20.00
Вартість квитків: 20–210 грн.

КИЇВСЬКИЙ ТЕАТР «АКТОР»

www.teatr-aktor.kiev.ua
Вул. Велика Житомирська, 40, тел. 362-50-50
11 – Е. Кішон «Шлюбне свідоцтво»
15 (17.00) – В. Гібсон «Гітель і Джеррі»
Вартість квитків: 60–80 грн.
КИЇВСЬКА АКАДЕМІЧНА
МАЙСТЕРНЯ ТЕАТРАЛЬНОГО
МИСТЕЦТВА «СУЗІР’Я»

www.suzirja.org.ua
Вул. Ярославів Вал, 14б, тел. 272-41-88
10 – Ж.-Ж. Брікер, М. Ласег «Те, що
приховують французи»
11 – Л. Хохлов «Довершений Чарлі»
12 – Е.-Е. Шмітт «Оскар –Богу»
13 – Є. Чуприна «Цвєтаєва + Пастернак»
14 – Т. Вільямс «Страх бажання»
15 – Ж. Ануй «Антігона»
Вартість квитків: 50–150 грн.
Вистави для дітей
15 (12.00) – А. Хайт «День народження кота
Леопольда» прем’єра
Мікросцена
Вул. Ярославів Вал, 16
11 – Ф. Білецький «Розмова, якої не було»
13 – М. Цвєтаєва «Душа сбылась…»
14 – Ф. Саган «Колючка»
15 – О. Дудич, А. Гузій «Горобець, що
гарчить. Едіт Піаф»
Початок вистав на Мікросцені о 19.30
Вартість квитків: 50 грн.

концертні зали
НАЦІОНАЛЬНИЙ БУДИНОК ОРГАННОЇ
ТА КАМЕРНОЇ МУЗИКИ

www.organhall.kiev.ua
Вул. Велика Васильківська, 77, тел. 528-31-86
9 – Г. Бубнова (орган), М. Сидоренко
(орган), О. Швидка (сопрано)
10 – Н. а. Н. Свириденко (клавесин),
з. а. Н. Лаврєнова (мецо-сопрано),
В. Чікіров (ліричний баритон), І. Харечко
(орган)
11 – Ансамбль класичної музики
ім. Б. Лятошинського
12 – Н. а. О. Басистюк (сопрано),
Г. Бубнова (орган). тріо «Равісан»
13 – Н. а. В. Кошуба (орган)
14 – Камерний ансамбль «Київ-брасс»,
з. а. В. Балаховська (орган), з. а. М. Ліпінська
(мецо-сопрано), з. а. А. Ільків (труба),
В. Чікіров (ліричний баритон), С. Котко
(колоратурний бас), К. Баженова (ф-но)
НАЦІОНАЛЬНА ФІЛАРМОНІЯ УКРАЇНИ

www.filarmonia.com.ua
Володимирський узвіз, 2, тел. 278-16-97 (каса)
10 – Національний заслужений академічний
симфонічний оркестр, А. Бєлов (скрипка)
11 – Київський камерний оркестр,
н. а. Р. Кофман (диригент)
12 – Хор Латвійського радіо, камерний
оркестр «Sinfonietta Riga», С. Клява
(диригент) Латвія
13 – Національний академічний духовий
оркестр, з. а. Т. Ходакова (сопрано),
з. а. АРК А. Юрченко (баритон)
14 – Абонемент № 6 «Скрипкова музика».
Академічний симфонічний оркестр НФУ,
В. Протасов (диригент), Є. Піковська
(скрипка) Ізраїль
15 – Київський квартет саксофоністів,
В. Корнілова (віолончель), В. Таран
(ф-но), С. Хмельов (ударні), ансамбль
«Кларнетіссімо»
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПАЛАЦ
МИСТЕЦТВ «УКРАЇНА»

www.palace-ukraine.com
Вул. Велика Васильківська, 103,
тел. 247-24-76, 247-23-03
14 – Rock symphony

ЦИРК
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦИРК УКРАЇНИ

www.circus.kiev.ua
Пл. Перемоги, 2, тел. 486-39-27 (каса)
Нова програма «Цирк нашого дитинства»
Вартість квитків: 50–180 грн
Примітка
У репертуарі можливі зміни.
Початок вистав о 19.00, якщо не
зазначено інший час
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сучасне мистецтво
Зона ризикованого
землеробства

 Марсель

Антон Філатов

Триває виставка «Марсель – Одеса: перехресний погляд». Проект складається зі світлин одесита Олександра Синельникова, які він зробив у
Марселі, і Матьє Парена, жителя Марселя, який
фотографував Одесу. Цей обмін митцями був організований у рамках культурного діалогу між
містами-побратимами. Крім того, виставка підкреслює багатолітню політичну й економічну
співпрацю між містами.
Основним сюжетом презентованих світлин стали панорами міст, портрети їхніх жителів, а також
сцени міського життя. Більшість робіт виконана в
чорно-білих кольорах, що римується з урбаністичними настроями.
15 березня ця експозиція буде відкрита і в Південній Пальмірі на фестивалі «Французька весна».

 Лондон

13 лютого відбудеться аукціон «Рhillips», на якому презентуватимуться світлини найдорожчих
українських фотографів Віталія та Олени Васильєвих. Цей чорно-білий проект вони створили торік і
назвали його «Апокаліпсис у мистецтві». Він складається з 16 невеличких фотографій 42 х 60,4 см
кожна. Естімейт світлин – $45–75 тис.
У 2014 році подружжя фотографів презентувало
свої твори на Венеційській архітектурній бієнале.
«Ми зробили макети будівель таких музеїв, як Гугенхайм, МоМА, Центр Пампіду, Tate тощо і перенесли їх в іншу реальність – де немає нічого, крім
цих чудових споруд», – розповідає про свою роботу Віталій.
Усього на аукціоні буде представлено 126 творів
сучасного мистецтва. Серед них роботи як широковідомих художників рівня Деміена Хьорста і
Руда ван Емпеля, так і маловідомих митців.
У 2013 році диптих Васильєвих «Нео» пішов з молотка на торгах «Phillips» за $ 63,4 тис. А торік вони
встановили новий рекорд, коли їхня робота «Лід»
була продана на тому ж аукціоні за $ 106,9 тис.
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За всю історію
українського кіно не
набереться і двох десятків
митців, які б однаково
плідно працювали і в
кіно, і в образотворчому
мистецтві. Один із
таких майстрів –
Євген Голубенко.
артсвіті він широко відомий як живописець
і автор винахідливих
колажів. А в кіно – як
автор декорацій до фільмів
Кіри Муратової.
Про те, що робити з іржавим цвяхом, щоб він став арт
об’єктом, а також про смерть
речей та відродження одеського кіно розповідає Євген
Голубенко.
– Як Ви ідентифікуєте
стиль своїх робіт?
– Реалістичне, як зараз
прийнято говорити, фігуративне зображення для мене
базове. Педагог, побачивши
на другому курсі мої наміри
відхилитися убік від натури,
сказав, що «мистецтво» нікуди від мене не дінеться. А от у
випадку помилкового, порожнього захоплення – якщо при
цьому немає школи – людині
нікуди повернутися і почати
спочатку. Відтоді я тільки те й
роблю, що починаю все з чистого аркуша.
– Старовинні або зламані речі часто стають час-

В

Євген Голубенко

тиною Ваших скульптур і
колажів. Чи існує для Вас
поняття «смерть речей»?
– У колажах для мене
обов’язковим є використання
тільки поламаних або непотрібних предметів.
У роботі з непотрібними речами є азарт і, головне, концептуальний принцип. Усередині ж самого процесу
існують тонкощі.
Наприклад, прекрасний уз
бецький посуд вже сам по собі
дивовижно гарний, а іржавий
цвях стає артоб’єктом тільки
після того, як вставляєш його
в рамку.
– Якщо порівняти побутові предмети сорокарічної давнини (коли починався Ваш творчий шлях)
і сьогодення, то що в них

Євген Голубенко.
«Пісочний годинник»

змінилося? Вони стали різноманітнішими та більш
функціональними?
– Про задушевність застарілого дизайну я чую все жит-

тя. Одні предмети мого совкового дитинства викликають
ностальгію, а інші мене анітрохи не хвилюють. Я не сноб
і працюю з дуже широким
діапазоном матеріалів. Однак цілковитого захоплення
ретро-стилем не поділяю.
– Які перспективи в
Одеської кіностудії?
– Перспективи Одеської кіностудії вже років двадцять наближаються до нуля. Ця організація давно сама не знімає, а
надання послуг з оренди реквізиту та освітлювальної апаратури не роблять студію студією.
– А як щодо сучасного
мистецтва в Одесі? Я вкрай
рідко натрапляю на цікаві
проекти contemporary art
у вашому місті.
– Сучасне мистецтво в Одесі є, і завжди будуть захоплені
ним люди. Мені також пропонували влитися у стрункі ряди
авангарду.
Із застереженням, що на інсталяцію грошей немає, і потрібно викручуватися, споруджуючи що-небудь зі сміття.
А створенням мистецтва з відходів я ситий по горло. Тому я
перестав відвідувати вернісажі
на тему «Пішла голота на вигадки».
У мене є ще ніша кінематографа. Там завжди є місце для моїх
концептуальних ідей у рамках
драматургічної необхідності.
Повну версію інтерв’ю читайте
в журналі «Українська культура»

Реанімація образів
У столичному центрі
сучасного мистецтва
«М17» від 6 до 8 лютого
тривала фотовиставка
«Реанімація».
Ні ній були презентовані
роботи молодих фотографівпочатківців, котрі пройшли
цикл майстер-класів Романа
Пятковки.
Назва експозиції покликана підкреслити, що вона є результатом своєрідного мистецького перезавантаження,
яке пережили митці в результаті цих майстер-класів. Кожна світлина на цій виставці
встромилася у свідомість глядача гострим розпеченим ле-

зом. Фотографії поєднали у
собі сучасні думки, внутрішні емоції, шкідливі звички та
сублімовані ідеї. Перед очима
глядача пройшли нудні, розтягнуті сцени, історія, секс,
любов до своєї країни, пережитки минулого року, нудотна солодкість, палюче золото,
риби і дерево – як початок нового шляху.
За словами організаторів, на
виставці зібрані художники,
які вміють знімати відео, думати, писати, говорити та, як результат, створювати нову мову
для фотографії. Автори презентованих робіт: Сергій Бек,
Антон Буяло, Олена Касьян,

Ніна Ліщук, Олексій Миколенко, Алекса Пеле, Вікторія Підуст, Ольга Солонко, Олексій
Товпига, Ольга Торопова, Костянтин Феденко, Дар’я Фесечко
та Лана Янковська.
У кожного художника свій
код: кольоровий, чорно-білий,
сучасний. Його можна інтерпретувати по-різному. Кожен
із митців вивернув себе, оголивши власну підсвідомість
і заповнивши простір реанімованими образами. Організатор експозиції – культурний фотографічний центр
«PhotoCULT».
Роман ПятковкА

Веніамін Кінчук
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Наше поле бою

Міністерство культури України з глибоким сумом
сповіщає про смерть відомого українського співака, народного артиста України, професора, завідувача кафедри джазу та естрадного співу факультету музичного мистецтва Київського національного
університету культури і мистецтв

Анастасія ГАСАН

Сарматія – це все, що на схід i на
південь від Дніпра, тобто
це Південь i Схід України. I вона є
викликом.
Ю. Андрухович

Шпортька Віктора Михайловича.
Від нас пішла людина яскравого таланту та щедрої душі, залишивши по собі світлі спомини та добру пам’ять.
Народився Віктор Михайлович 30 жовтня 1944
року в м. Дніпропетровськ. Навчався у Дніпропетровському обласному педагогічному училищі та
Київському національному університеті культури
і мистецтв.
З 1969 року працював солістом-вокалістом Дніпропетровської, Волгоградської, Одеської та
Північно-Осетинської філармоній, з 1978-го – солістом Київського державного мюзик-холу. З 1989
року Віктор Шпортько був членом Асоціації діячів
естрадного мистецтва України.
Лауреат численних республіканських і міжнародних конкурсів та фестивалів, зокрема й Всесоюзного конкурсу «С песней по жизни» (1979). Віктор
Михайлович успішно співпрацював з найкращими
оркестрами СРСР, був постійним членом журі українських та міжнародних конкурсів молодих артистів, гідно презентував Україну в різних країнах світу – Польщі, Литві, Латвії, Естонії, Болгарії, Франції,
Бельгії, Канаді, США та інших.
З 2005 року Віктор Шпортько очолював кафедру
джазу та естрадного співу Київського національного університету культури і мистецтв.
До творчого доробку артиста увійшли 10 дисків
із записами пісень, два з яких були видані у США.
Пісні у його виконанні належать до унікальної колекції Будинку звукозапису Національної радіокомпанії України.
Досвід Віктора Шпортька втілено у підручниках,
статтях, методичних розробках із сольного співу та
методики викладання вокалу.
Міністерство культури України поділяє непоправну втрату та висловлює щирі співчуття рідним,
близьким, друзям і колегам Віктора Михайловича
Шпортька, а також усій мистецькій громадськості.
Газета «Культура і життя»

Донбас – це виклик.
Навіть на початку
третього міленіуму він
залишався диким полем,
буферною зоною між
Європою та Азією.
сю історію щось заважало йому стати українським, але майже
чверть століття минуло від того дня, як Україна стала незалежною. За 23,5 роки
виросло нове покоління, яке
мало стати саме тим головним
чинником, який навесні 2014
року приніс би Україні перемогу без жодного пострілу.
Але це покоління таким не
стало. Незважаючи на те, що
батьки цієї молоді вийшли з Радянського Союзу, Україна мала
всі шанси, щоб діти східної її
частини росли, відчуваючи
себе українцями. Але питання в
тому, що для цього зробила держава? Чи були спроби зробити
дике поле повноцінною українською територією?
Навесні тисячі людей (на
жаль, 2–3 тисячі, не більше)
виходили на вулиці Донецька у
вишиванках та з українськими
прапорами. Скандували «Схід
і Захід разом», «Россия, спасибо, мы сами!» Це були переважно молоді люди, хоча серед
них можна було зустріти і сивенького дідуся, і жінку з дитиною на руках. З якихось (а не з
певних) причин вони зайняли
українську позицію. Навряд
чи кожного з них із дитинства
привчали зранку молитися на
портрет Бандери. Вони були

В

Видавець

Маріуполь. Колишній пам’ятник Леніну

такими собі патріотами-само
родками. Жили собі в різних
краматорськах, артемівськах,
алчевськах і не знали про існування одне одного, і нічого їх не пов’язувало. Але у вирішальний час вони дали про
себе знати.
Були й ті, хто виходив висловити проросійську позицію,
але виходили не з порожніми
руками: спочатку з помідорами та яйцями, потім із ножами та битами, а згодом ходили
вже нав’язувати свої погляди з
автоматами.
Колись цим людям бабусі, дідусі та батьки розповідали про
морозиво за нуль з чимось копійок, про те, що була справедливість і всі були однакові, про
впевненість у тому, що день
прийдешній не принесе якихось сюрпризів.
З цими людьми потрібно
було воювати, але війна мала
бути іншою. Полем битви мало
стати серце і розум кожного з
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тих, хто в квітні-травні взяв до
рук автомат, бо «Донбасс не
дано поставить на колени».
На жаль, і серед цих людей
було чимало молоді. Саме за
неї потрібно було боротися.
Хто знає, якою вона була б,
якби в школі історію України читали не вчителі з радянським світоглядом та великим
досвідом роботи, а молоді, повні життєвих сил та ентузіазму
люди, якби українську вивчали не для галочки чи заради
вступу до вишу, якби прививали любов до українського, а не
насаджували її.
Можливо, та частина молоді,
що так чекала на референдум,
зайняла б іншу позицію, і перевага була б на боці України.
Але ця битва Україною була
програна. Точніше держава
не зробила нічого, щоб Україна її виграла. До бою стали
ті самі патріоти-самородки. І
боролися мирними засобами:
піснями й усмішками, – на що
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їм відповідали посмішками та
помідорами.
І це питання виховання,
освіти, культури міжособистісного спілкування і поваги до тих, хто думає інакше.
13 березня, коли прихильники Росії жбурляли вінегретом, жоден сепаратист не постраждав, бо для опонентів
відповідь на такі дії здавалася
непристойною. Натомість загинув Дмитро Чернявський.
Люди, що притягли з собою
овочі, «что потяжелее», бити
і ножі, прийшли не розмовляти чи слухати, а принижувати
та вбивати.
Слова Альберта Швейцера
про те, що ідеал культурної
людини є нічим іншим, як ідеалом особи, котра за будь-яких
умов зберігає справжню людяність, наштовхують на думку,
що якби держава і ми всі приділяли більшу увагу освіті та
культурі, зараз нам би не довелося платити кров’ю.
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