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 ПАМ’ЯТЬ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ

Заходи розпочалися на території Національно-
го музею «Меморіал пам’яті жертв голодоморів 
в Україні». У поминальній церемонії взяло участь 
керівництво держави, представники дипломатич-
ного корпусу. Пам’ять загиблих також вшанували 
представники основних українських церков.

«Нам важливо, щоб із кожним роком все біль-
ше людей дізнавалося про цю трагедію. Ми має-
мо відкривати все нові факти, замовчувані та за-
секречені матеріали. Люди мають усвідомлювати: 
це був злочин тодішньої комуністичної тоталітар-
ної системи, яка передусім прагнула принизити, 
загарбати, поставити на коліна людину, позбавити 
ї ї волі і власної думки, – сказав міністр культури 
України Євген Нищук. – Бажання загарбати інший 
народ повторюється і зараз. У деяких районах Лу-
ганської і Донецької областей людям просто немає 
чого їсти, – а це гуманітарна катастрофа. Це страш-
на паралель із подіями, які ми зараз згадуємо».

Завершилися скорботні заходи загальнонаціо-
нальною хвилиною мовчання та всеукраїнською 
акцією «Запали свічку пам’яті».

 СЛАВА УКРАЇНІ

Руфер Григорій Мустанг, відомий тим, що роз-
фарбував у жовто-синій колір зірку на московській 
висотці, узяв собі нове ім’я – Слава Україні. Він ска-
зав про це в ефірі телеканалу «1+1».

Мустанг додав, що це ім’я тепер у нього записа-
но у паспорті. По батькові він залишив незмінним, 
але не став його розкривати.

Раніше радник глави МВС Антон Геращенко пові-
домляв, що Мустанг зібрався змінити прізвище та 
ім’я, «так, щоб вони стали поперек горла в Росії, і 
навпаки, надихали українців на нові звершення».

Нагадаємо, в ніч з 19 на 20 серпня зірку на ста-
лінській висотці в Москві перефарбували в синьо-
жовті кольори і вивісили на шпилі будівлі україн-
ський прапор. Пізніше Руфер Мустанг заявив, що 
це зробив він. Хлопець також оголосив, що гото-
вий здатися російській владі у випадку, якщо буде 
звільнена українська льотчиця Надія Савченко, 
яка перебуває у СІЗО.

Наразі хлопець «заочно арештований» у Росії та 
оголошений у міждержавний розшук.

Нищення коду нації
Богдан ПАТРИЛЯК,
кандидат історичних 
наук

Відповіддю на суцільну 
колективізацію, 
розкуркулення та 
закриття церков 
стали наймасовіші й 
найтриваліші селянські 
заворушення в Україні, 
що розпочалися у 20-х 
числах лютого 1930 року.

Особливого розмаху 
антиколгоспні висту
пи та антирадянські 
повстання набули 

на Східній Волині та Поділлі, 
де повсталим селянам вдалося 
взяти під кон троль навіть деякі 
райцентри.

Селяни, заволодівши кол
госпними кіньми й озброїв
шись вилами, мисливськи
ми рушницями, обрізами 
та гвинтівками, стали вби
вати комсомольців, партій
ців та сільський актив. Біль
шість колгоспів ліквідували. 
У звільнених від радянської 
влади селах обирали старост, 
подекуди виступали під само
стійницькими гаслами, вико
нували національний гімн.

Пік заворушень та зброй
них повстань припав на бе

резень 1930 р. Тоді в Україні 
відбулося 2945 масових се
лянських виступів. Загалом 
упродовж 1930 року в Україні 
органами ДПУ було зафіксо
вано 4098 масових виступів. 
Заворушення та повстан
ня охопили усі округи УСРР 
включно із Молдавською ав
тономією.

25 березня нарком Робіт
ничоселянської інспекції 
СРСР Григорій Орджонікідзе 
описує ситуацію у Тульчин
ській, Шепетівській та Моги
лівській окрýгах: «Повстання 
придушене силою, пущено у 

хід кулемети, а у деяких місцях 
гармати…»

У результаті безпрецедент
ного селянського опору суціль
на колективізація в УСРР була 
зірвана, станом на 20 вересня 
1930 р. у колгоспах залишало
ся 26,6 % господарств. Проте 
для українського села ця пе
ремога стала пірровою (до 150 
тис. депортованих «куркулів» 
та понад 170 тис. засуджених за 
«злочини на селі»).

Після таких втрат повторен
ня ситуації початку 1930 р. у 
майбутньому видавалося ма
лоймовірним.

Але вже навесні 1932 р., коли 
у колективізованих селах роз
починається голод, кількість 
масових селянських завору
шень в Україні у 1932 р. знову 
йде по висхідній: у січні – 35, 
лютому – 33, березні – 152, 
квітні – 282, а за першу поло
вину травня вже 166.

Антиколгоспний рух у 1932 р. 
в Україні знову набуває безпре
цедентних розмахів. Від почат
ку 1932 р. до 15 липня в УСРР 
органи ДПУ фіксують 923 ма
сові селянські виступи. Україн
ське село стояло на порозі но
вої бурі. Другий масовий вихід 
із колективів зводив нанівець 
грандіозні сталінські плани.

Радянське керівництво збаг
нуло, що навіть вражаючі за 
масштабами депортації не при
несли бажаного результату. 
Тому, побоюючись «втратити 
Україну», Сталін ухвалює рі
шення про розправу з бунтів
никами на місці, тим більше, 
що механізм такої колектив
ної страти був відпрацьований 
у 1920х роках. Замість перемі
щення великих груп населення 
на значні відстані, більшовики 
перетворюють на табір майже 
всю територію УСРР…

На фотознімку: хлібозаготівля 
на Київщині, 1930 рік

Віче на Майдані
До Дня Гідності і 
Свободи на майдані 
Незалежності у Києві 
відбулося народне віче.
Захід розпочався молитвою 

представників українських 
церков, хвилиною мовчання в 
пам’ять Героїв Небесної сотні 
та загиблих бійців, учасників 
АТО, а також державним гім
ном України у виконанні спі
вачки Руслани.

До віче долучилися числен
ні активісти, громадські діячі 
та представники громадських 
організацій, які не стояли 
осторонь під час подій Май
дану і які нині допомагають 
українській армії, – Мустафа 
Найєм, Івонна Костюк, Воло
димир В’ятрович, Світлана За
ліщук та багато інших. Слово 
мали також представники ро
дин загиблих героїв.

Творчу програму створю
вали артисти, які були учас
никами Майдану і нині пере
бувають у складі так званих 

Мистецьких десантів. Вони по
дорожують сходом України та 
задля підняття бойового духу 
військових виступають у зоні 
проведення АТО. Серед таких 
виконавців – Олександр По
ложинський, Марія Бурмака, 
Тарас Чубай, Сергій Фоменко 
(лідер гурту «Мандри»), Тарас 
Компаніченко, гурти «Тару
та», «Тельнюк: Сестри», Kozak 
System. Фінальною піснею ве
чора став спільний твір «Сес
тер Тельнюк» та Kozak System 
– «Повертайся живим».

Модератором події був мі
ністр культури України – «го
лос Майдану» – Євген Нищук.

Протягом вечора також було 
продемонстровано низку філь
мів про події Революції гідності 
2013–2014 рр. та героїчні вчин
ки українських військових у 
зоні проведення АТО.

Прес-служба Міністерства 
культури України

Фото Юрія ШКОДИ

редактор 
Євген БУКЕТ
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Ярина КОНОВАЛЕЦЬ

Ось і минув рік від 
початку Революції 
гідності. Для України 
він став непростим 
випробуванням. 

Небесна сотня, Крим, 
АТО, врештірешт, 
відкрита агресія з 
боку Росії. А ще ци

нічна інформаційна навала 
«кремлівських брехунців» та 
зайд різного калібру.

Наше майбутнє почалося з 
Майдану. І Майдан у кожного 
свій, з купою особистих спо
гадів. А найперший із них – це 
голос зі сцени. Голос Майдану.

«Згадую себе на «брьоньо
вичку» біля парку Шевченка, 
від якого рухалася величез
на колона людей, і це відчут
тя, коли не бачив навколо себе 
жодного клаптика асфальту, а 
тільки людські голови», – го
ворить про 1 грудня 2013 року 
Євген Нищук (фото на першій 
сторінці газети).

На запитання нашого корес
пондента Ярини Коновалець 
відповідав Міністр культури 
України Євген Нищук.

– Після початку подій на 
Майдані, що вже стали іс-
торією, минув рік. Якими, 
по-Вашому, є основні ви-
сновки Революції гіднос-
ті? Що в цих подіях здобув 
український народ?

– Величні, трагічні, але геро
їчні події Майдану раз і наза
вжди змінили свідомість лю
дей. Своїми діями український 
народ довів, як жертовно та 
самовіддано може захища
ти рідну землю, навіть най
страшнішою ціною – ціною 
власних життів. За свою волю 
і гідність люди пішли проти 
ворога з дерев’яними щитами 
та у пластикових касках. Ба
жання не допустити того, щоб 
будьяка влада ганьбила люд
ську честь, виявилося сильні
шим за кулі та «беркутівські» 
кийки.

– Що відчуваєте зараз?
– Очевидно, що ми зараз пе

реживаємо чи не найскладні
ший період в історії нашої не
залежності, бо ще ніколи за 23 
роки ворог не діяв так відверто 
і зухвало. Нині агресор робить 
усе, щоб дестабілізувати ситу
ацію в Україні, щоб змусити 
нас кинути всі ресурси – і еко
номічні, і соціальні, і людські 
– на цю нерівну боротьбу. Він 
певен, що його сили та потуж

ності чи не безмежні. Але все 
набагато складніше, і ворог 
нас недооцінив. Сусід, що зда
вався тихим і сумирним, «по
казав зуби». Та пройшовши 
всі етапи своєї історії, Украї
на постала перед лицем зла як 
сильна, вільна та патріотична 
держава.

Уже ніхто не скаже, що нам 
легко далася наша незалеж
ність – сьогодні ми надзви
чайно дорого платимо за те, 
щоб жити у вільній, цивілізо
ваній, європейській країні, де 
б понад усе цінувалося право 
вибору кожного. Ми розпла
чуємося безцінними життями 
наших найкращих, а тому не 
маємо жодного права на роз
чарування.

Нині кожен із нас – тих, хто 
був на Майдані, тих, хто за
раз перебуває на сході та пів
дні України, – має бути від
повідальним за свої подальші 
кроки. Пригадуєте, як вперше 
на Майдані заговорили про 
«краплю в океані, яка творить 
море». Перед очима родин Не
бесної сотні, матерів, сестер та 
дітей із сімей героїв АТО у ве
ликій і важкій роботі, кожен 
на своєму місці має доводити: 
їхній подвиг не був марним.

– Пане Міністре, чому, на 
Вашу думку, люди тоді по-
встали? Чому не злякали-
ся ні «Беркута», ні куль?

– Звичайно, той сміливий 
та мужній вчинок тих, хто 
беззастережно дивився в очі 
жорстокості та смерті, будуть 
ще дуже довго досліджувати 
історикинауковці, політоло
ги, мистецтвознавці та пси
хологи.

У якийсь момент сучас
ний Український герой оста

точно втратив «ген страху» 
– той, який нам так довго 
нав’язували. Протягом віків 
нам казали, що українець аж 
занадто обережний, часом 
навіть байдужий, розказу
вали про «хату скраю» і таке 
інше.

Події кінця 2013–2014 ро
ків стали прямим заперечен
ням цих «прописних істин». І 
підтвердили це ті перші Янго
ли зі щитами, які з відкритою 
душею побігли просто на кулі 
снайперів. Одні – зі шкільних 
чи студентських лав, інші – з 
пенсійним посвідченням у 
кишені, але всі – з Україною 
в серці та словами Шевченка 
на устах. 

Очевидно, це і був той вибух, 
коли нація «дозріває», коли 
вільним людям набридає 
жити за старої тоталітарної 
системи, яка, на превеликий 
жаль, існувала і в часи сучас
ної України.

– Як саме змінила-
ся наша держава про-
тягом року? Наскільки, 
по-Вашому, ці зміни є оче-
видними?

– Зміни відбулися у суспіль
стві. І ми це бачимо неозброє
ним оком. Змінилася і влада. 
Щоправда, для кардинальної 
зміни системи – цієї бюрокра
тичної машини, виплеканої 
упродовж поколінь, – потрі
бен час. Але зміни неминучі, і 
це очевидно, бо аж надто ви
сокими є вимоги суспільства.

Люди, поставлені у критич
ні обставини, відчули себе 
вагомою рушійною силою у 
громадському і політично
му житті. Та в цьому є і пев
ні ризики та небезпеки, адже 
суспільство «заряджене», 

гро мада прагне швидких, рі
шучих дій та невідкладних ре
зультатів. Влада має це усві
домлювати і на це зважати. 
Потрібно самовіддано працю
вати, бути відкритим і чесним 
у своїй роботі. Навіть якщо чи
новнику щось не вдається, по
трібно це визнавати, ділитися 
з громадою, просити порад і 
дослухатися до них, і тоді на
стане порозуміння, буде ре
зультат.

– Чи можна говорити, що 
Україна змінила світ?

– Так сталося і, очевидно, 
це не випадковість, що Укра
їна зараз є тим центром, де 
вирішується доля світової ге
ополітичної карти. Саме від 
того, чи зупинимо ми Велику 
Імперію Зла, агресію Крем
ля, зрештою, залежить і май
бутнє усієї Європи, ба, навіть 
 світу. 

Саме українці – справжні 
патріоти – зараз протистоять 
звіру, який у ХХІ столітті в са
мому центрі Європи у такий 
ганебний, безчинний та не
людський спосіб хоче загар
бати чужу землю, принизити, 
поставити на коліна, а зре
штою – знищити наш народ.

Хочеться віддати належне 
тим хлопцям, які, знаючи, що 
їх чекають удома, з любов’ю 
до Батьківщини воюють за 
правду і справедливість. У 
нас на очах народжуються 
великі патріоти, кристалізу
ється унікальна нація – Нація 
Героїв. 

Усе це дає мені впевненість 
у тому, що, попри біль втрат і 
сльози, ми вистоїмо, перемо
жемо і покажемо, що Україна 
– одна з найкращих і найпер
спективніших країн світу.

Нація Героїв

1 грудня 2013 року назавж ди увійшло в новіт-
ню історію нашої країни. Саме цього дня в Києві 
відбулося найбільше народне віче і найкривавіше 
вуличне протистояння за всю попередню історію 
незалежної України. Навіть за офіційною інформа-
цією тоді по невідк ладну медичну допомогу звер-
нулося 165 травмованих учасників протестних ак-
цій. Переважна більшість постраж далих 1 грудня 
отримали травми після спроб шт урму Адміністра-
ції Президента та контратак спецпідрозділів «Бер-
к у т». Повідомлено про мінімум 40 травмованих 
ж урналістів і 50 правоохоронців…

На фотознімках Андрія Бережини – початок на-
родного віче цього дня. Фундація Петра Тронька 
розмістила ці фото на своєму сайті о 17-50 1 груд-
ня. Нат хненні учасники протестів ще не знали, чим 
закінчиться цей день…
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новини
ЛАУРЕАТ

24 листопада міністр культури 
України Євген Нищук, голова На
ціональної спілки кінематографіс
тів Сергій Тримбач та керівництво 
Державного агентства України з 
питань кіно вручили Національну 
премію імені Олександра Довжен
ка за видатний внесок у розвиток 
українського кіномистецтва відо
мому українському композиторові 
Володимиру Губі. 

Премія присуджена Указом Пре
зидента України Петра Порошенка 
від 16 вересня 2014 року і складає 
100 тисяч гривень.

Народний артист України Воло
димир Губа написав музику до по
над 50 художніх та анімаційних 
фільмів. Вона звучала у класичних 
українських стрічках «Камінний 
хрест», «Захар Беркут», «Сказання 
про Ігорів похід», у найвідомішому 
циклі мультфільмів «Як козаки…» 
та інших.

НА ТЕРИТОРІЇ ТЕРОРУ

У Сумському обласному крає
знавчому музеї відкрито експо
зиціюінсталяцію «Голодомори 
та Великий терор 1930х років на 
Сумщині – злочини тоталітарного 
режиму». 

Вона розташовується на умовній 
зловісній території терору – тери
торії за колючим дротом та ґрата
ми, великій «чорній дошці» з вар
товими вишками – символами 
тоталітарної системи.

Широко представлені копії доку
ментів з фондів Державного архі
ву області. Емоційні вузли експо

зиції – музейні інсталяції: «Терор 
голодом», «Книга Пам’яті», «Дзвін 
Скорботи», «Життя за ґратами».

Уперше представлені експонати з 
фондів музею про голод 1921–1922 
років, експонуються матеріали про 
репресії проти церкви на Сумщині.

ОБМІН ДОСВІДОМ 
ІЗ ПОЛЬЩЕЮ
25 та 26 листопада у рамках про

грами «Обмін досвідом у сфері 
культури між Україною та Респу
блікою Польща» у Києві відбувся 
третій, заключний семінар.

У ньому взяли участь працівни
ки Міністерства культури й на
ціональної спадщини Республіки 
Польща та Міністерства культури 
України, представники державних 
польських і українських установ та 
інституцій у галузі культури.

Було винесено чотири тематич
них питання: популяризація поль
ської культури за кордоном; оциф
рування бібліотечних і архівних 
документів; культура в органах 
місцевого самоврядування і неуря
дових організаціях; суспільство і 
культура.

Польські фахівці підготували 
ґрунтовні доповіді, в яких розпо
відали про свою діяльність. Напри
клад, для популяризації польської 
культури за кордоном вони ство
рюють широке коло комунікацій 
у різних країнах світу – Польських 
інститутів. 

Ці інститути самостійно або у 
співпраці з організаціями інших 
країн проводять різноманітні гран
ти, реалізовують великі і малі про
екти.

ЩОДЕННИКИ МАЙДАНУ
29 листопада на Камерній сцені 

імені Сергія Данченка Національ
ного академічного драматичного 
театру імені Івана Франка відбу
деться допрем’єрний показ вистави 
«Щоденники Майдану» Н. Ворож
бит (режисерпостановник Андрій 
Май).

У виставі беруть участь: Лари
са Кадирова, Інна Капінос, Тетяна 
Міхіна, Віра Зінєвич, Ксенія Баша, 
Анастасія Чумаченко, Анастасія 
Добриніна, Олександр Форман
чук, Олександр Печериця, Павло 

Піскун, Володимир Абазопуло (мо
лодший), Ярослав Гуревич, Дми
тро Чернов та інші.

Прем’єра вистави відбудеться 2 і 
3 грудня.

АРХІВ МАЙДАНУ
До першої річниці початку Євро

майдану Український інститут на
ціональної пам’яті запрошує всіх 
охочих взяти участь в акції «Запиши 
найцікавіший спогад про Майдан».

Для участі в заході необхідно 
зняти коротке відео (до 5 хв) із 
учасником подій зими 2013–2014 
років або ж записати свою розпо
відь із найцікавішим, на вашу дум
ку, спогадом про Майдан. 

Відео відіслати Українському ін
ституту національної пам’яті, за
повнивши анкету. Кінцевий тер
мін – 19 грудня 2014 року. Усі відео 
увійдуть до архіву Майдану.

«Майдан: усна історія» – проект 
Українського інституту національ
ної пам’яті, створений, щоб зібрати 
відео та аудіосвідчення активістів 
Євромайдану про події зими 2013–
2014 років. 

Для того, щоб зафіксувати 
суб’єктивний досвід громадян, 
співробітники інституту беруть 
розгорнуті інтерв’ю в активістів 
із різних середовищ Євромайдану 
та записують їх на аудіо та відео
техніку.

НІКОЛИ ЗНОВУ
29 листопада в Києві, у Націо

нальній опері України, представ
лять спільний міжнародний про
ект «Ніколи знову». Джузеппе 
Верді – «Реквієм».

З нагоди головування Італії в 
Європейському Союзі Посоль
ство Італії та Італійський інсти
тут культури в Україні виступили 
ініціаторами Міжнародного мис
тецького проекту «Ніколи знову» 
до 100х роковин Першої світової 
війни.

Ця ініціатива, в пам’ять про ве
лику трагедію для багатьох наро
дів Європи й світу та на підтримку 
мирного співіснування держав, ор
ганізована спільно з Міністерством 
закордонних справ, Міністерством 
культури, Національною оперою 
України та іншими дипломатични
ми представництвами іноземних 
держав у Києві.

ДОСЬЄ ОПОРУ
До 30 листопада в Українському 

домі розгорнуто музейну експози
цію «Народна війна» – комплекс 
документальних та фотоматеріа
лів, українською та англійською 
мовами. 

Вони ілюструють масові се
лянські виступи та збройні по
встання, що відображають анти
більшовицький опір на території 
Наддніпрянської України в 1917–
1930х роках.

Презентовано збірник унікаль
них матеріалів «Чекістське досьє 
окупованої України». У трьох то
мах – фотокопії більше 3000 доку
ментів, так званих паспортів облас
тей України. Ще до 2009 року вони 
були засекречені.

ЗІРКИ У ТЕМРЯВІ
У Національному музеї Тараса 

Шевченка за підтримки Міністер
ства культури України, Державної 
агенції промоції культури України 

та Всеукраїнської громадської ор
ганізації «Народна академія твор
чості інвалідів» презентовано ви
ставку робіт сліпих художників, 
фотографів і дизайнерів «Зірки у 
темряві».

Представлено світ об’ємних кар
тин Ірини Бородюк, цикл робіт 
«Квіти» Юлії Демченко, колекцію 
сучасних ляльокмотанок Оль
ги Дурнєєвої, фотомайстрів Алли 
Лижник та Олександра Лавінюко
ва тощо.

В експозиції також – проект 
«Культура на дотик». Це інтерак
тивна екскурсія, під час якої можна 
оглянути експонати власними ру
ками, навчитися писати шрифтом 
Брайля, попрацювати з художніми 
матеріалами наосліп.

КІНО ГРУЗІЇ

До 28 листопада у Києві за під
тримки Посольства Грузії в Україні 
та Міністерства культури України 
триває Десятий фестиваль нового 
грузинського кіно. 

Фільмомвідкриттям фестивалю 
став знятий у копродукції з Укра
їною фільм Левана Когуа швілі 
«Побачення наосліп» – перемо
жець міжнародної конкурсної 
програми цьогорічного Одесько
го міжнародного кінофестивалю 
про самотнього вчителя, який на
магається влаштувати своє жит
тя.

У програмі три комедійні стріч
ки і чотири драми. Потому фільми 
грузинських режисерів покажуть 
ще у шести містах України: Києві, 
Херсоні, Полтаві, Дніпропетров
ську, Сумах та Одесі.
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сторінка андрія куркова 

Холодна зима і теплота 
спілкування

Андрій КУРКОВ

Два з половиною роки 
тому в селі Високе 
Брусилівського району 
Житомирської області 
згорів Будинок культури. 

Тривав другий рік прав
ління Януковича. Клуб 
згорів, та так і зали
шився стояти без даху 

і вікон, чорний від диму і сажі. 
Стояв він так у мирний, здава
лося б, час аж до закінчення 
Майдану і початку військово
го конфлікту на Донбасі. І ось, 
коли ситуація в країні досягла 
вищої межі напруги, в той час, 
коли з російського боку посу
нули в Україну колони танків 
та іншої військової техніки, 
коли повезли в усі області на
шої держави вбитих солдатів 
і добровольців, а в Росію сепа
ратисти почали відправляти 
фурами «вантаж 200», клуб 
відновили, покрили новим да
хом, вставили вікна і, головне, 
встигли все це зробити до хо
лодів.

Тепер навколо нас уже справ
жня зима, падає сніг, скрипить 
під ногами. Новини з Донбасу 
і з півдня Херсонської області 
не дають нам традиційно по
думки наблизитися до Нового 
Року та Різдва. Але попри це, 
мешканцям села Високе є де 
тепер зібратися, щоб погово
рити і про ситуацію на Донба
сі, і про майбутнє країни, і про 
проблеми свого села.

Кілька разів я читав у різних 
статтях думки про те, що сіль
ські та районні будинки куль
тури – це пережитки радян
ського минулого і побудовані 
вони були тільки для пропа
гандистської роботи КПРС та 
контролю над думками тру
дівників сіл та райцентрів. Ті, 
хто це пише, мабуть, не зна
ють, що будинкам культури 
передували «народні доми», 
які будувалися меценатами 
або громадами набагато рані
ше, ще до революції 1917 року, 
і що метою цих народних до
мів було дати змогу жителям 
міст і сіл збиратися для само
освіти і культурного прове
дення часу.

І ось ми увійшли в зиму най
складнішого для України за 
весь час незалежності року, 
увійшли з масою питань, про
блем, сумнівів. Увійшли з ду
шевним і духовним «авітамі

нозом», який за допомогою 
телевізора не виліковується. 
Як би нас не заспокоювали 
політики, але українське сус
пільство в нинішній стресо
вій для країни ситуації теж 
стало жертвою стресу і потре
бує особливого «лікувально
го режиму», не пов’язаного 
з прийняттям медикаментів 
або візитами до лікарів. Сус
пільству і кожному його чле

ну, кожному жителю України, 
де б він не жив, треба вигово
ритися, бути почутим і почу
ти інших. Усе це називається 
гарним словом «спілкуван
ня», і саме спілкуванню по
винні служити сьогодні всі 
не згорілі і не зруйновані за 
останні роки сільські та ра
йонні будинки культури.

Саме зараз настає пора опа
лювати і оживляти дією ці бу
динки культури. Час диктує свої 
умови. 90 років тому взимку на 
зустрічі з більшовиками жите
лів сіл заманювали безкоштов
ним окропом. Епоха бідності 
духу і бідності життя давно ми
нула. Тепер у кожної людини 
є своя думка, але не завжди є 
впевненість у своїй правоті.

Нині безліч наших співгро
мадян ділиться думками на 

Інтернетфорумах і в соціаль
них мережах, але це не пере
креслює живе спілкування, 
тому що саме воно навчає лю
дину бути відповідальною за 
свої слова і думки. У живому 
спілкуванні немає анонімності 
і дистанції. Воно робить люди
ну активною і більш рішучою, 
більш діяльною.

У наше життя повертається 
необхідність відкритих обго

ворень як політичної ситуації, 
так і щоденних економічних 
проблем, повертається необ
хідність дискусії. Але все це не 
перекреслює сенс назви уста
нови, про яку йдеться, – «Буди
нок культури». Усе це теж є час
тиною нашої з вами культури, 
культури спілкування, культу
ри мовлення, культури думки.

Тому хочеться побажати всім 
жителям сіл і райцентрів не за
бувати про можливість збира
тися разом у ці зимові вечори 
саме в будинках культури. Не 
важко гуртом натопити примі
щення для того, щоб усім було 
затишно. Активні громадяни є 
скрізь, і саме вони могли б узя
ти на себе частину організа
торських турбот із наповнення 
програми будинків культури 

новим життям. Переймати до
свід є в кого.

Є в Україні будинки культу
ри навіть із власними сторін
ками в Інтернеті і з таким куль
турним життям, якому можна 
тільки позаздрити. Згадаю тут 
тільки один із них, але запев
няю вас, що Іршавський ра
йонний Будинок культури в 
Закарпатті не єдиний живий 
і активний БК в нашій краї

ні! У ньому працює дитячий 
музичнодраматичний театр 
«Пролісок» під керівництвом 
Василя Філеша, що представив 
нещодавно юним глядачам Ір
шавського району дві вистави – 
«КозаДереза» за мотивами на
родної казки і «Лисичка, Котик 
і Півник» Олександра Олеся.

Тут же, у виставковому залі 
Будинку культури, проводя
ться художні виставки на
родних і професійних худож
ників, літературні вечори. А 
аматорський хор працівників 
культури Іршавського району 
нещодавно повернувся із зару
біжних гастролей зі Словаччи
ни, де брав участь у фестивалі 
духовної пісні в місті Снина.

На фотознімку: Іршавський 
районний Будинок культури

…Може, когось і злякає така активна діяльність 
будинку культури Іршавського району, і хтось по-
думає, що в його районі, а тим більше в селі, під-
няти культурне життя на такий рівень неможливо. 
Насправді – головне почати. І не обов’язково з ве-
ликих амбіційних планів. Для перших кроків до-
статньо і просто «оживити» ваш будинок культури 
власними ідеями. Українці – талановитий народ, і 
в кожному селі є свої художники, філософи і поети. 
Надавши їм змогу представити односельчанам та 
мешканцям райцентрів свою творчість, ви розбу-
дите творчість у тих людях, які також талановиті, 
але не вірять у свої сили і не бачать можливості 
для реалізації.

Усе велике починається з малого. Подивіться біо-
графії українських поетів і письменників, худож-
ників і композиторів, що вже давно стали відоми-
ми. Майже всі вони народилися в селах і містечках, 
далеко від столиці. І вони продовжують народжу-
ватися у провінції, щоб стати гордістю української 
культури. Наше завдання – їм допомогти. Але це 
тільки одне із завдань. Завдання більш глобальне 
– допомогти нам самим жити повноцінним куль-
турним життям, жити у відкритому для дискусій 
та обговорення суспільстві, мати можливість са-
моосвіти і самореалізації саме там, де ми з вами 
живемо, – у кожному селі і в кожному місті.

Для українців будь-якого етнічного походження 
однаково важливо мати місце, де можна було б 
збиратися всією громадою для святкування Різд-
ва, Нового року й решти свят, що об’єднують нас 
радістю і надією на краще майбутнє!
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 ХАРКІВ
У книгарні «Є» спільно з «Видавництвом Старого 

Лева» відбулася презентація книги Софії Андрухо-
вич «Фелікс Австрія».

Місто Станіславів кінця ХІХ – початку ХХ століття. 
Звичайний населений пункт на кресах «щасливої 
Австрії», в якому живуть, страждають, нерозділь-
но закохуються, захоплюються наукою і шарлатан-
ськими виступами всесвітньо знаних ілюзіоністів, 
розважаються на балах і карнавалах, ходять на 
шпацер і ховають таємниці у різьблених комодах. 
І на тлі епохи, яка для нащадків щораз більше об-
ростатиме міфами про ідилічне життя, – долі двох 
жінок, що переплелися так тісно, як стовбури де-
рев, – у нерозривному зв’язку, який не дає ні жити, 
ні дихати, ні залишитися, ні піти.

 КИЇВ
Про те, що між рядками, говоритимуть на твор-

чій зустрічі з лауреатом Шевченківської премії Ми-
рославом Дочинцем прихильники у столичній кни-
гарні «Є».

В Україні не знайдеться, мабуть, жодного пись-
менника, чию творчість обговорювали б так 
широко, як це роблять із книжками Мирослава 
Дочинця. Окрім топових позицій у рейтингах кни-
гарень, його книжки також заповнюють важливу 
лакуну «духовного наративу» української літера-
тури, високо підносять маєстат нашого україн-
ського слова. Яскраві особистості та їхні влучні 
сентенції рясніють у кожній книжці письменника, 
пробиваючи шлях до читачів різного віку та со-
ціального статусу.

Сам автор зізнається, що в прозі «сповідує аске-
зу тонкого литва і холодної чеканки. Стиль – само 
собою наповнення. Писати слід так, щоб “клапоть 
прози” можна було опорядити в рамку, як портрет 
чи акварель».

Мирослав Дочинець є автором близько двадцяти 
книг: «Він і вона», «Краєвид із жінкою», «Хліб і шо-
колад», «Руки і душа», «Лис», «Дорога в небо – до 
людей», «Булава і серце», «Місячна роса», «Вічник», 
«Криничар», «Горянин», «Світован», філософсько-
психологічних заповітів карпатського мудреця 
«Многії літа. Благії літа», що стали українським на-
родним бестселером.

Проза Мирослава Дочинця перекладалася росій-
ською, угорською, словацькою, румунською, поль-
ською, французькою, італійською, англійською та 
японською мовами.

Як видавець, він втілює різні видавничі проекти, 
зокрема опікується серіями книжок «Домінія сло-
ва», «Трава Парнасу», «Книжкова полиця Вічника». 
Допомагає бібліотекам України, зокрема Закар-
паття, літературою.

Людмила ВОДОЛІЙ

Людмила ЧЕЧЕЛЬ

Ім’я київської письменниці 
Тетяни Белімової ще не надто 
відоме пересічному українцеві.

Але ця молода жінка, яка поєднує 
літературну творчість та викла
дацьку діяльність в університеті 
«Україна», впевнено йде обра

ною дорогою. Тетяна Белімова – лауреат 
Міжнародного конкурсу романів, кіно
сценаріїв, п’єс, творів для дітей та пісен
ної лірики «Коронація слова». Цього року 
письменниця отримала першу премію в 
номінації «Романи».

– Пані Тетяно, Ваше ім’я блиска-
вично з’явилося на літературному 
горизонті. Торік – перемога в «Ко-
ронації слова», цього року Ви здобу-
ли першу премію. А коли був поча-
ток письменницької діяльності? Не 
з романів же починали? Що писа-
ли? Де друкувалися?

– Я інколи жартую, що своє серце відда
ла українській літературі ще в школі. По
чинала, звісно, з віршів, як усі. А проза, 
перша проза написалася вже в універси
теті, коли я вступила на філологічний фа
культет, що для мене було єдиним і мож
ливим фахом. 

Пізніше я вступила до аспірантури і 
почала працювати над кандидатською 
дисер тацією. Читала багато відомих і не 
дуже українських письменників, і якось 
саме собою народилося переконання, що 
я радше науковець, тобто, літературо
знавець, а не автор, який творить свою ху
дожню реальність.

Таке усвідомлення жило в мені до
сить довго (а може, це я просто «зріла» 
для серйозної літератури). Але, оскіль
ки у мене троє діток, я якось трохи завис
ла між другим і третім декретом. І тут ось 
згадала про свою здатність писати худож
ні тексти! І почала знову. Спершу це були 
невеличкі новели, есе, нариси. І я не зна
ла, куди мені йти з цими моїми творами. 

Потім знайшла в Інтернеті сайт «Проба 
пера», який з часом став мені рідним, і 
вже там почала шукати читачів.

– І написали перший роман…
– Перший роман написала цілком випад

ково, як мені тепер видається.  «Київ.uа» 
замислювався як новела з подібним сюже
том, але з промовистою назвою «Король ім
перії» (це про героя, якому я не дала імені у 
цьому романі). 

Я почала писати новелу, а вона запру
чалася і не влізла в межі цього жанру. 
Довелося написати роман! Коли я вже 
його завершила, хтось із друзів підкинув 
ідею надіслати на «Коронацію слова». 
Я так і зробила. І коли пролунав дзві
нок з коронаційного комітету, це стало 
для мене повною несподіванкою, а третя 
премія, отримана за дебютний роман, – 
і поготів!

– Ваші романи абсолютно різні. Ви 
вже знаєте свого читача? Хто він?

– Мої романи репрезентують різні 
жанри і періоди існування. «Київ.uа» – 
соціальнопсихологічна драма, події якої 
відбуваються у наш час. А «Вільний світ» 
– сімейна сага з історичною канвою. Ви
дається, що вони далекі одне від одного. 
Насправді ж ні. Бо для мене, як для авто
ра, важливою є постановка проблеми – 
соціальної дискримінації чи історичної 
пам’яті.

Читач має знати, що існує щось, на що 
варто звернути увагу, замислитися. Хоча 
дидактизм у моїх творах не на першому 
плані, а глибоко прихований у підтекст. Я 
прагну не виховувати, а залучити до роз
мови, оповісти цікаву історію, читабель
ну, може навіть захоплюючу і яскраву.

Шанс для молодих

книгозбірня

У столичній книгарні, що 
на Пушкінській, відбулася 
презентація нової 
книги Ольги Деркачової 
«Повидло з яблук».
Ольга Деркачова – доцент 

Педагогічного інституту При
карпатського національно
го університету, член Націо
нальної спілки письменників 
України. Пані Ольга – автор 
книжок оповідань і новел 
«Синдром підсніжника» та 
«За лондонським часом», на
укових книжок «Літературна 
казка Великобританії» (у спів
авторстві), «Концепція світу в 
ліриці Аркадія Казки» та «Світ 
у тексті», лауреат міської пре
мії імені І. Франка.

– «Повидло з яблук» – це 
збірка оповідань, – розпо
відає письменниця. – Вона 
вийшла у книжковій серії 
«Свіжа проза» – це новий 
проект літературної агенції 

Discursus. У цій збірці багато 
янголів та людей, тиші та са
мотності. Вона про подолан
ня страху нелюбові та штуч
ності.

У затишній книгарні зібра
лися поціновувачі письма 
Ольги Деркачової.

– Свого часу для мене від
криттям стала мала проза 
Ольги Деркачової, – зізнаєть
ся модератор зустрічі з пись
менницею Тетяна Белімова. 
– Ольга – майстер у створе
ні символічної, навіть алего
ричної картини світу. У межах 

невеликого за обсягом твору 
здатна розказати завершений 
сюжет, витончений, емоційно 
виразний, грайливий.

Ольга Деркачова – україн
ська письменниця, яка цього 
року отримала премію «Ко
ронація слова» у номінації 
«Найкращий твір про кохан
ня» за рукопис роману «Коли 
прокинешся». Письменниця 
мешкає в ІваноФранківську. 
Проза Ольги Деркачової роз
ташувалася в тому літератур
ному секторі, де мешкають 
історії про кохання, де живе 
висока еротика.

Письменниця поділилася 
секретами зародження й на
писання оповідань, зачитала 
кілька творів. Мала проза Оль
ги Деркачової захоплює, не 
відпускає, читається легко.

Людмила ЧЕЧЕЛЬ
Фото авторки

Про кохання та інше

редактор  
Людмила ЧЕЧЕЛЬ
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Римма ЗЮБІНА:
«Наше покликання – 

захистити дітей війни»
Ліліана ФЕСЕНКО

Актриса Молодого театру 
Римма Зюбіна цього року 
вразила своєю активною 
громадянською позицією. 

Вона виходила на Май
дан у найзапекліші дні 
сутичок, визволяла 
сту дентівактивістів з 

ув’язнення, допомагала волон
терам збирати кошти, їздила з 
культурною місією до звільне
них міст у зоні АТО. А ще всти
гала виходити на сцену рідного 
театру, зніматися в кіно та бра
ти участь у благодійних проек
тах. Наступного року в прокат 
вийде стрічка Тараса Ткачен
ка «Гніздо горлиці», де в Рим
ми Зюбіної роль заробітчанки, 
яка повернулася додому з Іта
лії. Про зйомки цього фільму 
актриса розповіла «Українській 
культурі».

– Де знімали стрічку 
«Гніздо горлиці»?

– Ми працювали в містечку 
Вижниця на Буковині й трохи 

– у Чернівцях. Почали знімати 
на Вербну неділю. Працювали 
навіть на Пасху. Планували й 
осінні локації в Карпатах, але 
наразі чекаємо фінансування 
(фільм фінансується Міністер
ством культури). Стрічка роз
повідає про долю нашої заро
бітчанки Дарини, тому частина 
зйомок планується в Італії. Я 
тепер навіть записалася на кур
си італійської мови, щоб вільно 
почуватися під час цієї роботи.

– Це типова доля гастар-
байтерів із Західної Укра-
їни?

– Так. Режисер Тарас Ткачен
ко вирішив підняти цю акту
альну тему – про те, чому наші 
жінки змушені працювати за 
кордоном. Через це моя Дари
на втратила зв’язок з родиною, 
і цю розколину важко склеїти. 
У неї вже зав’язалися інші сто
сунки, вона вагітна. Героїню 
це дуже непокоїть, бо вона їха
ла не за пригодами, 
а щоб утриму
вати на свої 
заробітки 

родину. Вона вагається, чи на
роджувати дитину, яку чекає 
від італійця, адже не збираєть
ся створювати з ним нову сім’ю.

– Вашим партнером на 
зйомках був Віталій Лі-
нецький, який улітку тра-
гічно загинув. Чи позна-
читься це на стрічці?

– Безумовно. Влітку ми зняли 
першу частину, а друга, запла
нована на осінь, була побудова
на на участі Віталія. Планували 
фільмувати велике гуцульське 
весілля, під час якого до моєї 
героїні приїздить її італійський 
коханий. Герой Лінецького, 
Дмитро, – чоловік Дарини. По
бачивши цю ситуацію, він бере 
рушницю, стріляє, розганяє все 
це гуляння. У Дарини почина
ються пологи... Тобто це куль
мінація фільму. У фіналі герої 
мали б примиритися, а закор
донний гість – поїхати додому. 
І ось ми дізнаємося, що Віталія 

з нами більше немає. Всі 
були шоковані! Наша 

група дуже важ
ко пережила 

цю втрату. Тепер фільм потріб
но переробити, бо нема навіть 
мови про те, аби кимось заміни
ти Віталія.

– Буде переписано сце-
нарій?

– Так, герой Лінецького, зви
чайно, залишиться. Я не можу 
повністю розкривати цю сю
жетну лінію, однак Тарас Тка
ченко внесе корективи до сце
нарію, і все, відзняте з ним, 
увійде до фільму. Було вирі
шено не запрошувати іншого 
актора, а зберегти всі кадри з 
Віталієм. Отак реальне життя 
змінило сценарій стрічки.

– З Віталієм Ви вперше 
разом працювали?

– Ні, у нас була співпраця в се
ріалах «Абонент тимчасово не
доступний», «Дух землі», у філь
мі «Позаземний». А в «Жіночій 
інтуїції – 2» Оксани Байрак ми 
грали сцену в ресторані, де в ньо
го була роль темпераментного 
красеня Гіві. Мого чоловіка грав 
Михайло Єфремов, а свекруху – 
ФедосєєваШукшина.  

редактор  
Ліліана ФЕСЕНКО
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І коли мою героїню – кос

метолога Лілю – «застука
ли», то свекруха, показуючи 
на Лінецькогогрузина, ви
дала фразу: «Ось вона, про
блемна клієнтка твоєї дружи
ни». А до цього була сцена, де 
я, вдивляючись в Лінецько
го, кажу з придихом: «У вас 
дуже проблемна шкіра. Над 
нею потрібно багато працю
вати». Зрозуміло, що на май
данчику нам було дуже весе
ло: важко втриматися, аби 
не розсміятися. Віталій умів 
так розсмішити, як ніхто ін
ший. В його очах аж виблис
кував грайливий вогник. Уя
віть, чи можна залишатися 
серйозною, коли він, узявши 
мою руку, з акцентом гово
рить: «Так, Лілю, в мене дуже 
складна, дуже комбінова
на шкіра, і над нею потрібно 
дужедуже працювати».

– У «Гнізді горлиці» Ви 
одразу знайшли спільну 
мову з Лінецьким?

– Так. Режисер Тарас Тка
ченко запросив мене на голов
ну роль без проб. Однак по
тім шукали актора для ролі 
чоловіка Дарини, і всі проби 
відбувалися в парі зі мною. 
Тож я пробувалася з кількома 
дуже відомими й дуже хоро
шими артистами. Всі робили 
той самий епізод, і що ціка
во – зовсім порізному, хоча 
кожного разу чудово. Після 
проб з Віталієм я запропону
вала підвезти його додому, і 
всю дорогу ми говорили про 
майбутній фільм, так захопи
лися, що я пропустила кілька 
знаків і ми змушені були пів
Києва об’їхати. І весь час тіль
ки й розмовляли про майбут
нє кіно, будували свої ролі. Я 
бачила, як він зацікавився, як 
йому сподобався матеріал, бо 
є що грати. Він постійно ка
зав «ми» і вже відчував себе 
частиною команди. Йому ще 
ніхто не повідомив результат 
проб, але він був буквально 
одержимий цією роботою. У 
театрі в нього були ролі іншого 
плану, тож хотілося нових об
разів, інших характерів. У про
фесії він був еластичним, мов 
пластилін. А ще – Віталій наче 
відчував, що це його остання 
робота. Щось було в тому до
леносне: він одразу знайшов 
ходу для свого героя, відтво
рив діалект. Я нещодавно по
дивилася відзнятий матеріал 
і була вражена правдивістю 
створеного ним образу.

– А яка Ваша героїня?
– Різна. Лірична й різка, су

вора й любляча. «Поїхала в 
Італію одна жінка, а повер
нулася інша», – так каже про 
мене герой Віталія, і це прав

да. У нас на пробах опинив
ся актор з Буковини. Коли він 
подивився, у що костюмери 
хочуть одягнути, то був здиво
ваний. Сказав, що жінок, які 
приїхали з Італії, за кілометр 
видно. Вони поіншому вбра
ні, вже не так себе поводять, 
розмовляють, у них навіть по
гляд особливий. І до його по
рад ми прислухалися. Для 
мене також було проблемою 
зрозуміти, чому моя Дарина 
вирішує народити дитину від 
італійського коханця, хоча має 
в Україні сім’ю. Але жінка, в 
помешканні якої ми знімали 
хату Дарини та Дмитра, дуже 
просто мені сказала: «Що ти 
так бідкаєшся за ту дитину? 
Та народжуй! Якби мені Бог в 
сорок років дав дитину хоч від 

когось, то я б і не думала. Чого 
ти гризеш себе, з ким тобі ли
шатися – з українцем чи іта
лійцем? Є дитина – і то голо
вне!» І оця проста життєва 
мудрість дала мені відповідь 
на все. Жінка завжди наро
джує дитину для себе. Тільки 
для себе.

– Яким був досвід робо-
ти в мюзиклі «Трубач», де 
у Вас гротескна роль ди-
ректорки будинку дитячої 
творчості?

– Я одразу погодилася на цю 
роботу. Привабило те, що це 
дитяче кіно, яке не знімали в 
Україні кілька десятиліть. До 
того ж рідкісний жанр – мю
зикл. А ще – дуже поважаю ре
жисера Анатолія Матешка. А 
коли дізналася, що до актор

ської команди увійдуть Леся 
Жураківська, Володимир Го
рянський та Ірма Вітовська, 
то готова була працювати на
віть безоплатно. Єдине, що 
мені було прикро, – моя геро
їня Тетяна Іванівна не співа
ла й не танцювала. Я просила
просила режисера, але він від 
мене жартома відбивався. По
обіцяв, що я танцюватиму та 
співатиму в наступному кіно.

– Ви цей фільм показува-
ли й пораненим у госпіта-
лі...

– Так, і було цікаво спостері
гати, яка різна реакція в дорос
лих чоловіків. Стрічку демон
стрували в спортивному залі 
психіатричного відділення. 
І коли у фільмі звучав діалог 
юних героїв: «А давайте заспі
ваємо, тихесенькотихесенько» 
– «Ти що, ґвалт почнеться!» – 
«То й що, це ж травматологія, 
а не нервове», то реакція воїнів 
була бурхливою. Під час сеан
су поранені сиділи на вікнах, 
на тренажерах, на матрацах. 
Але більшість на каталках – по 
троєчетверо. І мені було нія
ково, що для цих героїв Украї
ни навіть стільці не поставили. 
Але ми з Олесею Жураківською 
вийшли, представили стрічку. 
Сказали, що привезли їм сі
мейне кіно. Тоді один з хлоп
ців сказав: «А ми тут і є вели
ка сім’я». Вони дуже сміялися, 
активно реагували. Коли го
ловний герой у фіналі спитав 
у своєї коханої: «Лізо, ти щас
лива?», а вона йому: «А то! Це 
найсуперовіший день мого 
життя», зал вибухнув оплес
ками й сміхом! І хтось із пора
нених сказав: «Ваша Ліза не 
тільки музикант, а й провиди
ця. Вона про АТО знала ще рік 
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нова країна
тому»... А ще хлопці нас запи
тували, коли перестануть по 
українському телебаченню по
казувати серіали про ментів та 
бандитів. І коли з’явиться ота
ке добре й позитивне кіно, щоб 
можна було подивитися роди
ною, з дітьми.

– Що Вас спонукає так 
активно займатися волон-
терською діяльністю, на-
віть їздити в зону АТО?

– Нещодавно я повернулася 
з містечка Миколаївка на До
неччині. Його розбомбили за 
кілька днів, зруйнували шко
лу. Коли режисер Лора Артю
гіна знімала там сюжет, до неї 
підійшов хлопець і сказав: до
поможіть нашій школі. Лора 
написала листа на Програму 
розвитку ООН в Україні з під
тримки звільнених терито
рій. І виграла грант. Завдяки 
цьому ми привезли в ту школу 
парти, лінолеум, шлакоблоки. 
Нам було страшно їхати. Ми 
пройшли інструктаж, як себе 
поводити в полоні, залиши
ли опис родимок на тілі, щоб 
можна було в разі чого іденти
фікувати. Усе це не надихало. 
Навіть моя сім’я не знала, що 
я туди поїхала. Але ми мусили 
так вчинити. Повезли до схід
них міст два фільми, художни
ки зробили виставку. З нами 
також поїхали дві актриси те
атру пантоміми, давали там 
майстеркласи. Програма «Но
вий Донбас» розрахована на 
підтримку маленьких місте
чок. Першим була Миколаїв
ка. Протягом двох тижнів там 
працювали волонтери: актори, 
режисери, оператори, худож
ники, психологи. Проводили 
майстеркласи. Ми також до
помогли ремонтувати школу 
№ 3. І здобули чудовий резуль
тат: діти створили два фільми, 
влаштували велику виставку 
художніх творів. А головне – 
нам з радістю говорили: «Піс
ля вашого приїзду ми відчуває
мо, що потрібні Україні».

Та не все було так гладко. 
Спочатку ми мали виступити 
в Палаці культури, але нам за
телефонував дуже серйозний 
чоловік – заступник директора 
Слов’янської ТЕС – і сказав, що 
без його відома в клубі не мож
на нічого робити, бо то їхній 
цех. Згодом одна місцева жур
налістка розповіла, що справді 
те приміщення давно не є клу
бом, і туди нікого просто так не 
пускають. Потім нас запросили 
на розмову до того начальника, 
де були присутні ще кілька пра
цівників. Ми палко розповіда
ли, що приїхали з добром, але 
він того зовсім не зрозумів. Тоб
то ці люди настільки зашоре
ні, що не розуміють ідеї отаких 

культурологічних акцій. Там 
не звикли жити полюдськи. 
Лише на відкатах, пресингу, по
борах і корупції. У начальника 
на стіні висів портрет Азарова
молодшого. Тож вражень я на
бралася! А тоді в мене до гор
ла підкотився ком, і я йому 
сказала: «Знаєте, я сюди при
їхала безкоштовно. Ми живе
мо уп’ятьох, у нас жахливий хо
лод. Мені комфортніше було б у 
Києві, однак я приїхала. І хочу 
вам сказати: коли в сусідському 
будинку пожежа, то гасять усі 
разом, бо те полум’я може пе
рекинутися на всіх. І в мене не
має за останні півроку жодного 
дня, щоб я не подивилася: а що 

сьогодні відбувається на сході 
України? Я навіть прокидаюся 
з думкою: що сталося на Донба
сі вночі?» Не знаю, чи він мене 
зрозумів. Але втішило інше. Я 
із собою до Слов’янська привез
ла книжку Лариси Ніцой «Ярик 
і Дракон» і роздала місцевим 
дітям. І ось мені на днях звід
ти зателефонувала дівчинка й 
сказала, що її братик навчився 
читати по тій книжці.

Колись Ейнштейн запитав 
у Фрейда, що може зупини
ти війни у світі. І Фрейд від
повів: тільки культура. Наші 
поїздки це підтверджують. Я 
казала тим людям: я з вами. 
І от тепер я хочу зробити по
їздку для дітей зі сходу в мій 
рідний Ужгород. Щоб вони 
подивилися, як там живуть 
люди, щоб побачили: ми не 
вороги. Бо якщо ми хочемо 
миру на нашій землі, то по
трібно ламати міфи й сте
реотипи. Робити культурні 
програми, єднатися, обміню
ватися дружніми поїздками. 
Адже виросте покоління ді
тей, у яких батьки були се
паратистами, і вони успад
кують ненависть своїх родин 
до України. Тож якщо ми не 
хочемо Чечні в себе вдома, то 

наше завдання – не втрати
ти цих дітей війни. Бабусь ми 
вже не врятуємо…

– А як Ви потрапили до 
«Битви екстрасенсів»?

– На каналі побачили, як гар
но кілька випусків вела Ольга 
Сумська, і вирішили й надалі за
прошувати актрис. А я з 13 років 
працюю на телебаченні. Мені 
було надзвичайно цікаво все, 
що робилося в кадрі. Тож участь 
у «Битві екстрасенсів» стала на
гадуванням про молоді роки на 
телебаченні. Нині все так змі
нилося! Я ж ніколи не працюва
ла з вушком від редактора. А тут 
тобі все підказують, мов суфлер 
у театрі. Наприклад, мені у вуш

ко казали: «Заплачте!», і кілька 
камер з різних боків це знімали. 
Команда працює дуже профе
сійно! Наприклад, екстрасенс 
може сказати: «Я бачу!», і побіг
ти. А ми всі гамузом біжимо за 
ним, і шість камер знімають це з 
різних боків, щоб була зрозумі
ла картинка.

– Після цієї програ-
ми з’явилася довіра до 
екстра сенсів?

– Так. Хоча раніше я до міс
тики ставилася дуже скептич
но. У цій програмі знімалося 10 
екстрасенсів. Не всі мене пере
конали у своїх можливостях, 
хоча більшість була близька до 
відтворення ситуації, яка вирі
шувалася в «Битві». Але у фіна
лі вийшла росіянка – з промо
вистим прізвищем Богданова. 
Вона мені одразу сказала, що 
я її найулюбленіша актриса: 
бачила мене в серіалах. Мені 
це було дуже приємно, бо вона 
справжня провидиця: доско
нально розповіла, що сталося, 
чому, яка участь у подіях пев
них людей. Я була вражена.

– Не боялися отак 
зблизька спілкуватися з 
відьмами й чаклунами?

– Ні. Я знаю, що чимало моїх 
колег відмовляються від та

ких зйомок, але я в театрі грала 
Панночку з «Вія», регулярно лі
таючи в труні. Згадую кумедний 
випадок: я в той час була веду
чою передачі «Легоекспрес», 
яка йшла в запису. І одного разу 
моя сусідка побачила мене біля 
квартири й запитала: «Риммоч
ко, ви не запізнюєтеся на теле
передачу? Скоро ж шоста ве
чора». Передача починалася 
о 18.00, тож вона думала, що я 
вже маю бути на зйомках. Але я 
в цей час поспішала на виставу 
«Вій». Перед виходом на сцену 
мала все перевірити: якщо трос 
від труни хоч трохи перехиляв
ся, то вона не крутилася рівно 
по колу, а виробляла різні «ві

сімки», й потрібного ефекту не 
було. Повинна була також по
дивитися, чи не роз’їхалися 
дошки в дні домовини, бо мо
гла втрапити у щілину ногою. 
І коли сусідка мене запитала, 
як я встигну за 15 хвилин, то я, 
думаючи про театр, відпові
ла: «Не знаю. За 15 хвилин я 
маю бути в труні». І бідна Оле
на Яківна заклякла (сміємося – 
Авт.). Тож я не боюся нічого. Я 
знаю одне: наша свідомість на
стільки забруднена, що ми вже 
не здатні відчувати себе в цьо
му світі. У нашому житті завжди 
з’являються знаки: сни, підказ
ки, певні ситуації, які допомага
ють зробити правильний вибір. 
Ми поєднані з Богом, космосом 
– називайте це, як хочете. І екс
трасенси тонше відчувають, бо 
ближчі до природи. До того ж 
актори постійно «надягають» 
на себе чужі долі, грають з тон
кими матеріями. Я й ясновиди
цю грала, тож танки бруду не 
бояться (сміємося – Авт.).

На фотознімках Римма Зюбіна; 
під час перебування  у зоні АТО; 

на знімальному майданчику фільму 
«Гніздо горлиці»; персональний 

урок для дітей звільненого 
Донбасу
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 ВІД БАХА ДО ОФФЕНБАХА

Національна оперета запрошує 28 листопада 
о 19 годині на симфонічний концерт «Від Баха до 
Оффенбаха»! Для музичних гурманів звучатимуть 
симфонічні твори всесвітньо відомих авторів різ-
них епох, стилів і жанрів: Йоганна Себастьяна Баха, 
Йоганнеса Брамса, Едварда Гріга, Гаетано Доніцет-
ті, П’єтро Масканьї, Вольфганга Амадея Моцарта, 
Жака Оффенбаха, Джоаккіно Россіні та інших.

До програми концерту увійдуть також симфоніч-
ні хіти українських композиторів, інструментальні 
концерти, увертюри, арії та дуети з найвидатніших 
опер і оперет.

Наповнена номерами-сюрпризами концертна 
програма, дивовижної краси декорації та світлові 
спецефекти перенесуть глядачів у вишуканий, лі-
ричний світ Прекрасного. Адже високе класичне 
мистецтво викликає лише гармонійні, світлі по-
чуття, пробуджує чуттєвість і чуйність, духовно 
збагачує, наповнює піднесеними, глибокими емо-
ціями.

 ПОВЕРТАЙСЯ ЖИВИМ
29 листопада у Київському муніципальному 

театрі опери та балету для дітей і юнацтва відбу-
деться прем’єра під назвою «Повертайся живим». 
Це – спільний мистецький проект театру і відомо-
го вокального дуету «Тельнюк: Сестри» на вірші Та-

раса Шевченка, Лесі Українки, Станіслава Тельню-
ка, Оксани Забужко із музикою Лесі Тельнюк.

В основі сюжету – історія юнака, який брав участь 
у Революції Гідності.

Втілити ідею у формі симфонічно-театрального 
дійства узявся режисер Дмитро Тодорюк. Дири-
гент театру Олексій Баженов оркестрував музику 
Лесі Тельнюк.

Особливої неповторності містерії сучасності (так 
автори визначили жанр твору) надає поєднан-
ня вокалу сестер Тельнюк із оркестровим і хоро-
вим звучанням (хормейстер-постановник – Ан-
жела Масленникова) й пластикою артистів балету 
(балетмейстер-постановник – Дмитро Клявін).

Ольга ВИТАК

Нещодавно в рамках 
благодійного марафону 
«Голос миру» відбувся 
концерт для поранених 
солдатів, які лікуються 
у Львівському 
військовому госпіталі.

Організаторами кон
церту стали: Асоці
ація громадських 
організацій «Соці

альний захист», Міжнарод
на громадська організація 
«Назустріч мрії» та Благодій
ний фонд «Рух Опору», – які 
об’єднали всі свої зусилля та 
ресурси для надання допомо
ги українським військовим.

Організатори марафону за
купили і привезли у Львів
ський військовий госпіталь 
хірургічні зшивальні апарати, 
касети до них для проведення 
оперативних втручань, а та
кож плазмові телевізори. Крім 
того, перед військовими ви
ступили Андрій Заліско з піс
нею «Все буде гаразд», Арка
дій Войтюк із «Батьківською 
колисковою», Наталка Карпа 
із запальною коломийкою, Те
тяна Піскарьова з «Маминою 
молитвою», маленька артист
ка Анастасія Рифляк із піснею 
«Ні війні», Світлана Тарабаро
ва з композицією «Повертайся 
живим» та Олександр Тулінов, 

під акомпанемент акордеона 
якого співав увесь зал.

Тетяна Піскарьова наголоси
ла, що для бійців дуже важли
ва підтримка, яку їм надають 
артисти: «Ми хочемо поділи
тися з ними теплом, радістю, 
піснею, щоб трошки їх відво
лікти від подій, які вони пере
жили і переживають».

Президент Міжнародної 
громадської організації «На
зустріч мрії» Ірина Волгіна 
сказала, що благодійний мара
фон «Голос миру» і далі про
довжуватиме свою місію, до
поки не настане мир в Україні. 
«Щодня до нашого марафону 
долучається дедалі більше во
лонтерів, артистів естради, ме

ценатів, які прагнуть допомог
ти військовим, постраждалим 
у зоні АТО».

Нагадаємо, що благодійний 
марафон «Голос миру» – єди
ний всеукраїнський благодій
ний марафон, який об’єднав 
мистецьку сотню справжніх 
патріотів України: Тетяну Піс
карьову, Олександра Тулінова, 
Світлану Тарабарову, Аркадія 
Войтюка, Андрія Заліска, На
талку Карпу, Альону Мусієн
ко, Вадима Красноокого (лі
дера гурту Mad Heads), Юрія 
GODO, Аріну Домські, Таню 
Berg, Євгенія Дацишина, Анас
тасію Дмитрук, Івана Ганзе
ру, Андрія Лучанка, Андріса 
Капіньша, Миколу Кобзова, 

 Тамерлана та Андрія Кіше – 
для допомоги солдатам, які 
борються на сході за незалеж
ність і свободу України.

Інформаційними спонсо
рами благодійного концерту 
«Голос миру» є найбільша в 
Західній Україні радіостанція 
«Галичина», інформаційне 
агентство «Дивись. Інфо» та 
газета «Культура і життя».

Окрім того, на сторінці «Голо
су миру» на Фейсбуці (https://
www.facebook.com/golos.miry) 
триває онлайнаукціон, в яко
му вже взяли участь відомі 
митці, артисти, художники та 
інші видатні діячі.

Фото Галини ВИТАК

Голос миру у Львові

музика

Цієї осені виповнилося б 
70 років українському композитору 
Володимиру Загорцеву.
Митець народився й усе життя прожив у 

Києві. Музикою почав займатися у 15 років. 
Був учнем Бориса Лятошинського та одним 
із учасників групи «Київський авангард». 
У його творчому доробку – опера, 6 сим
фоній, 9 камерних концертів, 3 квартети, 
«Ігри», «Об’єми», фортепіанні твори тощо. 
Від кінця 1960х твори Володимира Загор
цева виконувалися у багатьох країнах світу, 
але рідко звучали й звучать в Україні.

Нещодавно у залі Центрального держав
ного архівумузею літератури і мистецтва 
України в рамках літературномузичного 
проекту «Мистецькі зустрічі в архівімузеї» 
відбулася передача на державне зберіган
ня особового фонду Володимира Загорце
ва. Директор архівумузею Олена Кульчий 
разом із Маргаритою Загорцевою відкри
ли урочистий вечір. Зі спогадами про мит
ця виступили композитор Віталій Годзяць
кий, піаніст Євген Громов, музикознавці 
Михайло Степаненко й Олена Зінькевич.

Удова композитора передала до архіву
музею нотні автографи, афіші, фотографії, 
листи та інші документи. Основа фонду – 
чорнові та чистові автографи творів Воло
димира Загорцева. Під час зустрічі деякі 
документи було експоновано вперше.

Євген Громов виконав «Ритми» (першу 
та другу редакції, присвята В. Годзяцькому, 
1967–1969), «Сонату № 2» (1970–1971/1999, 
присвята У. Леєндеккеру), «Три епітафії» 
(1998, присвята Є. Громову) Володимира За
горцева. Слід зазначити, що у концерті 26 
жовтня ці ж твори Загорцева Громов «по
єднав» із творами видатного австрійського 
композитора Арнольда Шенберга. Творчість 
нововіденців стала для українського компо
зитора імпульсом до власних авангардних 
пошуків, які й визначили його мистецьку 
долю. Життя композитора «триватиме» 
у звучанні й вивченні його музики. Пов
ноцінне відкриття музичного світу Воло
димира Загорцева ще чекає свого часу, 
авторівдослідників і нових виконавців.

Ілона ТАМІЛІНА

Мистецька доля Загорцева

Головний редактор 
журналу «Музика» 

Ольга ГОЛИНСЬКА
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театр
 КИЇВ

Польський журнал «Teatr» свій жовтневий номер 
присвятив сучасному українському театрально-
му процесу під заголовком «Teatr wolnej Ukrainy». 
Презентація цього випуску у Варшаві відбулася 
в рамках українсько-польського проекту Театру 
 Повшехни «Для чого вбивати». А 1 грудня об 11:30 
презентація «Teatru» відбудеться в Києві у примі-
щенні Інституту філології Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка. Її проводять 
спільно Польський інститут у Києві, журнал «Україн-
ський театр» та ГО «Театральна платформа».

Учасниками зустрічі, зокрема, будуть Яцек Копцін-
ський (головний редактор журналу «Teatr»), Ганна 
Веселовська (театрознавець), Анна Коженьовська-
Бігун (театрознавець, перекладач), Надія Соколенко 
(головний редактор журналу «Український театр»), 
Ірина Чужинова та Віктор Собіянський («Театральна 
платформа»).

Ця зустріч стане чудовою нагодою для налаго-
дження контактів та обговорення можливостей 
щодо майбутньої співпраці у колі театрознавців та 
поціновувачів театрального мистецтва, з огляду на 
підготовку святкувань Року театру у Польщі – 2015.

 БРАУНШВЕЙГ

Міжнародний театральний фестиваль Fast 
Forward та конференція «Майбутнє Європи» відбу-
ватиметься з 27 до 30 листопада у м. Брауншвейг 
(Німеччина). Підтема цьогорічної зустрічі – «Фо-
кус – Україна». Це означає, що вперше українські 
театральні діячі візьмуть участь у цьому європей-
ському театральному форумі.

Фестиваль та конференцію традиційно організовує 
Європейська театральна конвенція – найбільша теа-
тральна організація в Європі, що об’єднує більш ніж 
30 державних театрів у 20-ти країнах. Нині учасники 
конвенції запровадили новий проект підтримки єв-
ропейських та українських театрів і театральних ді-
ячів на основі суспільного обміну між театрами та 
молодими митцями з України, Німеччини та європей-
ськими партнерськими театральними організаціями.

Головним завданням нинішнього форуму є побу-
дова довгострокових партнерських відносин та від-
криття і всебічне сприяння розвитку нових профе-
сійних перспектив для молодих митців. Українська 
делегація, що складається з п’яти керівників театрів 
України та п’яти молодих театральних діячів, пре-
зентуватиме свою діяльність на загальній зустрічі 
працівників європейських театрів.

Скасувати не можна залишити
Надія СОКОЛЕНКО

Нещодавно в друкованих 
і електронних ЗМІ 
з’явилося повідомлення, 
що в коаліційній угоді 
майбутнього парламенту 
передбачено скасування 
застарілої системи 
відзнак і звань для 
працівників культури. 

Справді, в оприлюд
неному докумен
ті (зокрема на сайті 
партії «Самопоміч») 

натрапляємо на такий пункт 
у XV розділі. Називається він 
«Соціальногуманітарна ре
форма».

Ці почесні відзнаки і звання 
запроваджені Законом України 
«Про державні нагороди Украї
ни» від 16 березня 2000 року. І 
тут потрібно зробити декілька 
уточнень. Почесні звання і від
знаки надавалися в незалеж
ній Україні і раніше, на підставі 
указів Президента. Справді, ця 
система нагород успадкована 
від Радянського Союзу: першою 
народною артисткою УРСР ста
ла Марія Заньковецька. Здо
була вона це почесне звання на 
святкуванні 40річчя своєї сце
нічної діяльності.

Повернімося до новини – під 
роздачу потрапляє винятково 
культурна галузь. Це викли
кає чимало запитань. Усі інші 
почесні звання і відзнаки за

лишаються? Їхня система не 
застаріла і не успадкована так 
само від Радянського Сою
зу? Що буде з тими митцями, 
яким уже було присвоєне по
чесне звання?

Інша справа, що ці держав
ні нагороди вручалися також і 
митцям інших держав. Напри
клад, Йосипу Кобзону чи (про
бачте, так написано у Вікіпе
дії) Пилипу Кіркорову.

Чи вперше лунає пропози ція 
скасувати таку систему звань 
і відзнак, а передусім звання 
народний і заслужений артист 
України? Ні. Схожі пропозиції 
висувалися вже неодноразово. 
Відзнаки і звання у галузі куль
тури, безумовно, ском про ме
то вані. Скомпрометовані тому, 

що роздавалися направо і на
ліво, часто ставали розмінною 
монетою політичних ігор і спе
куляцій. Не хочу навіть думати 
і вкотре «обсмоктувати» пи
тання, хто отримав звання за
служено, а хто – ні…

За роки незалежності звання 
«Народний артист України» 
удостоїлися 643 особи. Якщо 
хоч один митець здобув це 
звання заслужено, то існування 
такої відзнаки, я вважаю, ви
правдане. Інша справа – якщо 
митець не визнає цієї системи, 
він може відмовитися, як, при
міром, це зробив Олег Скрипка 
у 2005 році – з політичних мо
тивів. Один проти 643.

Так, система почесних 
звань і відзнак – це пережи

ток, рештки радянщини. Що 
дають подібні державні наго
роди, окрім такого бажаного 
багатьма визнання і статусу? 
Надбавки до зарплат, пенсій, 
різноманітні пільги…

Скасування звань і відзнак 
у галузі культури, не торка
ючись інших галузей, – аб
солютно популістський хід. 
Нагороди у сфері культури 
скомпрометовані значно біль
ше через публічність таких 
професій, але чим гірші мит
ці за, скажімо, фармацевтів, 
соцпрацівників або юристів та 
економістів?

На фотознімку: графік надання 
звання «Народний артист України» 

за роки незалежності 

Поруч зі званням
Якщо звернутися до 
Закону України «Про 
державні нагороди 
України», побачимо, що 
почесні звання є лише 
невеликою частиною 
цілого корпусу нагород.

Поруч зі званням Герой 
України, орденами (9 позицій, 
не враховуючи ступенів), ме
далями (4 позиції), відзнакою 
«Іменна вогнепальна зброя», 
державними преміями Украї
ни (5 позицій) і ще окремими 
президентськими відзнаками.

У присвяченій почесним 
званням України статті 10 
цього закону можна нараху
вати 41 позицію. Народними 
в нас можуть бути артисти, 
архітектори, вчителі і худож
ники. Залуженими – не лише 
митці і представники галузі 
культури, а й учителі, гірни
ки, винахідники, економісти, 
енергетики, метрологи, ліка
рі, машинобудівники, вете
ринари, працівники туриз
му, фармацевти, спортсмени, 
раціоналізатори, шахтарі, 
юрис ти... До почесних нале

жить також і звання «Мати
героїня»…

Остання на сьогодні серія 
присудження звань (33 нагоро
джених) датується 7 листопада 
2014 року з нагоди Всеукраїн
ського дня працівників культу
ри та майстрів народного мис
тецтва.

Також, наприклад, звання 
заслуженого артиста в Украї
ні прирівнюється до наукового 
ступеня кандидата наук (що
правда, його вже теж відміня
ють, і будуть тільки ступені док
тора філософії і доктора наук), 
що, відповідно, дає можливість 
театральним практикам, які «ні 
в жисть» не напишуть і не за
хистять теоретичну наукову ро
боту, викладати у вишах, бути 
керівниками курсів тощо. Але 
ж хіба це не краще, ніж підтри
мувати корупцію в системі ви

щої освіти і при захисті робіт на 
отримання наукових ступенів?

На фотознімках: нагрудні знаки 
почесних звань України

Головний редактор 
журналу «Український театр» 

Надія СОКОЛЕНКО



             всеукраїнський тижневик К*Ж
№ 48, 28 листопада–4 грудня  2014 р. 12

сучасне мистецтво
 ЛЮБЛІН

До 28 грудня у галереї «Лабіринт» триватиме 
масштабна виставка групи Р.Е.П.: Ксенії Гнилиць-
кої, Микити Кадана, Лесі Хоменко, Володимира 
Кузнєцова, Жанни Кадирової та Лади Наконечної.

Серед презентованих творів як відомі твори мит-
ців, на кшталт «Форми світла» Кадирової, так і ро-
боти, створені спеціально для експозиції. Цей рік 
– свого роду етапний для групи Р.Е.П., яка утвори-
лася десять років тому. І це об’єднання художни-
ків, і наша країна загалом наразі «збирають камін-
ня», розкидане під час Помаранчевої революції.

За роботами цієї групи ідентифікують пошуки 
молодого покоління вітчизняних художників, які 
працюють у Contemporary art.

 КИЇВ
5–7 грудня у столичному арт-просторі Closer 

відбудеться Другий міжнародний фестиваль 
прогресивної музики та цифрового мистецтва 
NEXTSOUND. Форум позиціонується як тонка і якіс-
на інтелектуальна насолода. Учасники фесту – це 
насамперед не музиканти, а художники, які ви-
ражають ідеї своїх робіт водночас і музично, і ві-
зуально.

Музика на фестивалі – це формоутворювальний 
потік, що просто на очах глядачів відкриває нові 
простори та вибудовує архітектуру відеотекстів. 
Хедлайнери фесту: Oval (Німеччина), Atom TM (Ні-
меччина), Innode (Австрія), Kucharczyk (Польща), 
а також українські композитори та групи: Алла 
Загайкевич, Dunaewsky69, Sviter Art Group, Rayz, 
Heinali, Ujif_Notfound та V4W.ENKO.

Свої нові відеоартівські роботи презентують піо-
нери українського віджеїнгу TENPOINT (Максим 
Побережський та Олексій Тищенко) та OK projects 
(кураторське об’єднання Ксенії Малих та Ольги Бе-
кенштейн). Організатори фесту прагнуть вивести 
своїх гостей на новий рівень сприйняття музики.

Селфі-міф
Веніамін КІНЧУК

У рамках проекту «Свої 
2» на IX форумі Art 
Kyiv Contemporary 
молодий художник 
Юрій Єфанов виставив 
автопортрети та відеоарт. 

За освітою він кіноре
жисер, проте в останні 
роки зосередився саме 
на образотворчому 

мистецтві. Презентований на 
виставці відеоарт, за його сло
вами, «те саме кіно, проте зро
блене дешевше і швидше», у 
якому пофілософському під
німається проблема Криму. А 
на автопортретах Юрій Єфа
нов детально сканує глибинну 
тектоніку власного «Я».

– Автопортрети писа-
лися у 2013–2014 роках. 
Вони перегукуються з по-
діями в Україні чи це ви-
нятково Ваші рефлексії, 
відірвані від подій?

– Важко визначити, адже в 
Україні, напевно, немає тако
го митця, якого б не зачепи
ли події у країні. Проте, сві
домо я не ставив перед собою 
таке зав дання. Усі роботи дуже 
різні за вираженням. Стиль, у 
якому вони виконані, обирав
ся несвідомо. Тут виставлено 
12 автопортретів, проте у цій 
серії набагато більше робіт. 
Вам вони нагадали супергеро

їв, які є міфічними істотами. А 
міфічного у цих роботах дуже 
багато.

– У якій техніці виконані 
твори?

– Спочатку я створив їх на 
iPad, а потім розмалював 
акриловою фарбою. Це свого 
роду цифровий живопис. Ці 
картини – багато в чому пошу
ки модерністського штибу. У 
них читається і стиль Пікассо, 
і авангард 20х років.

– Ваша відеоробота при-
свячена Криму…

– Сам я з Гурзуфа, а в Київ 
приїхав на навчання. За цей 
проект узявся напередодні ре
ферендуму. Фільм доносить до 
глядача просту істину – будь
який об’єкт, розташований 
біля моря, стає прекрасним.

– Чи зможете займатися 
творчістю, якщо поверне-
теся до Гурзуфа?

– Творчість не пов’язана з 
якимось конкретним місцем. 
Якщо таке місце і є, то воно 
точно розташоване десь в ін
шому просторі.

– Тобто Ваші духовні ко-
рені – це Україна, а не Ро-
сія?

– Та немає в мене ніяких дер
жавницьких духовних коренів. 
Коли ми жили у Криму, то були 
абсолютно впевнені, що ми – 
росіяни. Тож я ніколи не вва
жав себе українцем. Та коли у 
Крим масово приїхали росіяни, 
я подивився на них і зрозумів, 
що з ними у мене також мало 
спільного. Відтоді не акцентую 
увагу на ідентифікації «росія

нин» чи «українець». Краще 
поговорити про прекрасне, у 
якому національні принципи 
просто не працюють.

Одразу після референдуму у 
Крим приїхав російський яр
марок. І там були барині у ро
сійських кокошниках та ін
ших елементах фолку. І коли 
ми, місцеві, на це подивилися, 
то зрозуміли, що це зовсім не 
наше – кримчани не ідентифі
кують себе з усім цим. За націо
нальністю людей, які живуть 
на півострові, можна ідентифі
кувати «кримчанами».

– А з вишиванками та ві-
ночками кримчани себе 
не ідентифікують?

– Також не ідентифікуємо, 
проте це якось ближче, адже 
ми до цього звикли.

Заповнення порожнечі
Місто так чи інакше 
заганяє своїх 
мешканців у систему. 
Вистоювання у чергах, від

повідність робочим ритмам, 
однаковість щоденних пересу
вань (дім – робота – магазин), 
що вишиковуються у трафа
ретність щоденної картинки, 
емоцій та думок. Та не існує 
такої системи, яка б не дава
ла збоїв. Збоїв, які залишають 
особистість за межами черги, 
ламають її робочі ритми та по
рушують комфортну однако
вість буднів. Опинившись не
мов між стільцями, міщанин 
шукає, чим би заповнити пуст
ку, що несподівано утворилася 
у його житті.

Натомість у тих, хто живе 
ближче до землі, а тим паче 
займається натуральним 
господарством, кожен день 
наповнений несподіванка

ми: там квітка розпустилася, 
а тут павутиння з’явилося. 
Життя таких людей підпо
рядковується швидше стихії 
природи, аніж системі влас
них життєвих ритмів. І пуст

ки від цього у їхньому існу
ванні менше.

Почасти саме через це мис
тецтво погано приживаєть
ся у сільськогосподарських 
провінціях і водночас стає 

невід’ємною частиною місь
кого мікрокосму. Адже міс
це мистецтва часто зводиться 
саме до заповнення порожнечі 
в існуванні людини.

Криза, яка накрила сього
дення, багатьох змушує від
чути пустку та розгубленість. 
Нинішні виставки мають да
вати людям змогу зорієнту
ватися у сьогоденні. Заповни
ти роздумами порожнечу, що 
утворилася у житті тих, хто за
лишився без роботи або лікує 
пораненого на війні друга.

Однак цього не скажеш 
про масштабну та, безумов
но, найбільш розпіарену цьо
горічну виставку ІХ Art Kyiv 
Contemporarу. Пафос цього 
мистецького форуму оберне
но пропорційний його змісту, 
а шикарність – співзвучності 
часу. Та головне – він не запов
нить пустку.

редактор  
Антон ФІЛАТОВ
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столична афіша
редактор  

Алла ЯКОВЕНКО

АРТ-ЦЕНТРИ
PINCHUK ART CENTRE
www.pinchukartcentre.org
Київ, вул. Велика Васильківська/Басейна 
1/3-2, блок А, 
Бессарабський квартал, 
тел. (044) 590-08-58
Виставка 21 номінанта міжнародної 
премії Future Generation Art Prize 2014 
Групова виставка художників-патронів 
Премії Future Generation Art Prize: Андреаса 
Ґурскі, Джеффа Кунса, Такаші Муракамі 
і Деміена Хьорста (до 4 січня)
Час роботи: з 12.00 до 21.00, пн. – вихідний.
Вхід вільний.
АРТ-ЦЕНТР «Я ГАЛЕРЕЯ»
www.yagallery.com.ua
Київ, вул. Хорива, 49б, 
тел. (044) 492-92-03
Альбіна Ялоза «По той бік» (із 3 грудня)
Час роботи: з 10.00 до 19.00, нд. – вихідний.
АРТ-ЦЕНТР Я. ГРЕТЕРА
www.greter-art.com
Київ, вул. Вадима Гетьмана, 6 (ТЦ 
«Більшовик» Блок А, 4–6 поверх),
тел. (044) 200-07-60
Заслужений художник України Валерій 
Франчук «Україна. Незалежність…». 
Живопис (до 7 грудня)

«Україна. Незалежність…». 
Картина Валерія Франчука

Час роботи: щодня з 11.00 до 21.00.
ЩЕРБЕНКО АРТ-ЦЕНТР
www.shcherbenkoartcentre.com
Київ, вул. Михайлівська, 22б, 
тел. (044) 279-53-53
Персональний проект Олександра 
Некрашевича «Генезис» (до 6 грудня)
Час роботи: з 11.00 до 20.00, нд., 
пн. – вихідні.

МУЗЕЇ
НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ 
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО 
ДЕКОРАТИВНОГО МИСТЕЦТВА
www.mundm.kiev.ua
Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 29, 
тел. (044) 280-13-23
«Дивовижний світ скляної пластики 
Альберта Балабіна» (до 18 грудня)
Час роботи: з 10.00 до 18.00, вт. – вихідний.
МУЗЕЙ ІСТОРІЇ КИЄВА
www.kyivhistorymuseum.org
Київ, вул. Б. Хмельницького, 7, 
тел. (044) 520-28-22

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

ГАЛЕРЕЇ
ГАЛЕРЕЯ «BRUCIE COLLECTIONS»
www.bruciecollections.com
Київ, вул. Артема, 55б, тел.: (044) 205-42-64
Елвін Бут (Великобританія) «Втілене». 
Художні світлини (до 1 лютого).
Час роботи: з 11.00 до 19.00, сб. – до 18.00, 
нд. – з 12.00 до 17.00.
ГАЛЕРЕЯ «БОТТЕГА»
www.bottega-gallery.com
Київ, вул. Михайлівська, 22б, 
тел. (044) 279-53-53
Персональний проект Тіберія Сільваші 
«Роботи на папері» (до 6 грудня)
Час роботи: з 11.00 до 20.00, 
нд., пн. – вихідні.
ГАЛЕРЕЯ «КАЛИТА АРТ КЛУБ» 
www.kalitaartclub.com
Київ, вул. Богомольця, 6, 
тел. (044) 253-53-24 
«Синій жовтень» (із циклу 6+): 
М. Вайсберг, О. Придувалова, 
О. Аполлонов, О. Белюсенко, 
А. Аджинджал, Б. Фірцак, Т. Свірелі. 
Живопис, графіка (до 10 грудня)
Час роботи: з 11.00 до 19.00, сб. – до 16.00, 
нд. – вихідний.
ГАЛЕРЕЯ «МИСТЕЦЬКА ЗБІРКА»
www.artzbirka.com
Київ, вул. Терещенківська, 13 (вхід в арку), 
тел.: (044) 234-14-27
Юрій Вакуленко «Таємничий нічний 
Поділ» (до 18 грудня)
Час роботи: щодня з 10.00 до 18.00
ГАЛЕРЕЯ «ПАРСУНА»
www.parsuna.ua
Київ, вул. Хорива, 43, тел. (044) 425-24-15
Володимир Корнієнко, Ліза Портнова, 
Андрій Кириченко «Поезія мого міста». 
Авторська скульптура (до 17 грудня)
Час роботи: з 10.00 до 18.00, сб. – з 11.00 до 
17.00, нд. – вихідний.

ТЕАТРИ
НАЦІОНАЛЬНА ОПЕРА УКРАЇНИ 
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
www.opera.com.ua
Вул. Володимирська, 50, тел. 279-11-69 
2 – Й. Пахельбель, Л. В. Бетховен, Й. Брамс, 
Г. Форе, Е. Елгар, І. Стравінський
«Дама з камеліями»
3 – П. Чайковський «Іоланта»
4 – С. Прокоф’єв «Попелюшка»

6 (12.00) – П. Чайковський «Лускунчик»
6 – Дж. Россіні «Севільський цирульник»
7 (12.00) – «Бал-маскарад» (КДХУ)
7 – А. Адан «Жізель»
Вартість квитків: 20–300 грн.
НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ 
ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР ІМЕНІ 
ІВАНА ФРАНКА
www.ft.org.ua
Пл. Івана Франка, 3, тел. 279-59-21
2 – І. Нечуй-Левицький «Кайдашева сім’я»
3 – Е.-Е. Шмітт «Маленькі подружні 
злочини»
4 – С. Жадан «Гімн демократичної молоді»
5 – І. Карпенко-Карий «Хазяїн» прем’єра
6 (12.00) – І. Карпенко-Карий «Мартин 
Боруля»
6 – Е. Йонеско «Носороги» прем’єра
7 (12.00) – Г. Квітка-Основ’яненко 
«Шельменко-денщик»
7 – А. Чехов «Чайка»
Камерна сцена імені Сергія Данченка
2, 3 – Н. Ворожбит «Щоденники майдану» 
прем’єра
5 – І. Афанасьєв «Самотня леді»
6 – Т. Ружевич «Стара жінка висиджує»
7 – Morituri te salutant (за В. Стефаником)
Вартість квитків: 20–250 грн.
НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ 
ТЕАТР ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ
www.rusdram.com.ua
Вул. Б. Хмельницького, 5, тел. 234-42-23 
1 – Д. Псафас «Потрібен брехун!» прем’єра
2 – В. Шекспір «Джульєтта і Ромео»
4 – «Всюди один…»
5 – М. Камолетті «Сімейна вечеря»
6 (12.00) – Р. Куні «Занадто щасливий 
батько»
6 – «Нахлібник» (за І. Тургенєвим)
7 (12.00) – А. Менчелл «Бабине літо»
7 – А. Касона «Дерева помирають стоячи»
Нова сцена
1 (20.00) – О. Мардань «Жінки. Фрагмент. 
Скандал без антракту»
5 (20.00) – А. Ніколаї «Жінка і чиновник»
6 (18.00) – А. Ніколаї «Прощальне танго»
7 (18.00) – В. Мухарьямов «Останнє 
кохання» 
Сцена «Під дахом»
4 – «Шлюби укладаються на небесах…»
(за Л. Толстим)
5 – «Edith Piaf: життя в рожевому світлі»
6 – Клавдія Шульженко. Старовинний вальс
7 – Ігор Бауершима «Над прірвою в…» 
(Norway.Today) прем’єра
Початок вистав о 20.00
Вартість квитків: 20–210 грн.
КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ 
ТЕАТР ДРАМИ І КОМЕДІЇ  
НА ЛІВОМУ БЕРЕЗІ ДНІПРА
www.drama-comedy.kiev.ua
Просп. Броварський, 25, тел. 517-89-80
Основна сцена
2 – Х. Левін «Кохання з прицілом!?»
3 – Дж. Керр «З коханими не 
розслабляйтеся»
4 – Г. Бюхнер «Карнавал плоті»
5 – А. Міллер «Дон Жуан, або Уроки 
спокушання»
6 – Ю. Коваль «Радість сердечна, або Кепка 
з карасями»
7 – Х. Бергер «Брешемо чисту правду» 
Вартість квитків: 40–120 грн.
Мала сцена
3 – Н. Птушкіна «Ти, якого любить душа 
моя…»

5 – А. Яблонська «Сімейні сцени» прем’єра
6 (15.00) – А. Крим «Дзвінок з минулого»
7 (15.00) – Й. Бар-Йосеф «Море… Ніч… 
Свічки…»
Вартість квитків: 60–100 грн.
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТИ
www.operetta.com.ua 
Вул. Велика Васильківська, 53/3, тел. 287-26-30
3 – Й. Штраус «Летюча миша» 
4 – Ф. Ерве «Мадемуазель Нітуш»
5 – В. Ільїн, В. Лукашов «За двома зайцями»
7 – Й. Штраус «Циганський барон»
Вистави для дітей
7 (12.00) – П. Вальдгард «Кицьчин дім» 
прем’єра
Театр у фойє
6 – Ж. Оффенбах «Ключ на бруківці, або 
Пригоди весільної ночі»
Вартість квитків: 20–150 грн.
АКАДЕМІЧНИЙ МОЛОДИЙ ТЕАТР
www.molody.kiev.ua
Вул. Прорізна, 17, тел. 278-73-92 (каса)
2 – Н. Дубіна (за І. Нечуєм-Левицьким) 
«Кайдаші»
3 – Л. Піранделло «La Bestia e la Virtu»
(Звір і Доброчесність)
4 – М. Воронов «Торчалов»
5 – П. Гладилін «Афінські вечори»
6 – Ремі де Вос «Поки мама не прийшла»
7 – Ф. Шиллер «Підступність і кохання»

Підступність і кохання. 
Фото Віоли Соколан

Камерна сцена
2 – А. Платонов «Щастя»
6 – Ж. Гальсеран «Метод Гронхольма» 
прем’єра
Мікросцена
3, 4 – Жара (за І. Буніним) прем’єра
7 – Н. Симчич «В чом чюдо, тьотя?!» 
Вартість квитків: 40–120 грн.
КИЇВСЬКИЙ МУНІЦИПАЛЬНИЙ 
АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРИ 
І БАЛЕТУ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА
www.musictheatre.kiev.ua
Вул. Межигірська, 2, тел. 425-31-16
4 (14.00) – Музичні класики. Класик 2-й 
«Балетна абетка для дітей та їхніх батьків»
5 (14.00) – О. Білаш «Пригоди Буратіно»
6 (12.00) – Б. Павловський
«Білосніжка та семеро гномів»
7 (12.00) – М. Римський-Корсаков
«Ніч перед Різдвом»
Вартість квитків: 20–200 грн.
КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ 
ТЕАТР ЛЯЛЬОК
www.akadempuppet.kiev.ua
Вул. М. Грушевського, 1а, тел. 278-58-08
6 (11.00) – М. Поливанова
«Веселі ведмежатка»
6 (13.00) – Ю. Сікало (за Ш. Перро) «Кіт у чоботях»
6 (15.00) – Є. Шварц «Попелюшка»

6 (17.00) – Є. Огородній (за Д. Баррі)
«Пітер Пен»
7 (11.00) – Г. Усач, С. Єфремов «Троє поросят»
7 (13.00) – М. Астрахан, Є. Жуковська
«Нові пригоди Піфа»
7 (15.00) – Б. Заходер, В. Климовський 
«Дюймовочка»
7 (17.00) – Н. Гернет «Чарівна лампа 
Аладдіна»
Вистави для дорослих 
5 – В. Маслов (за Д. Боккаччо) «Декамерон»
Вартість квитків: 50 грн.
КИЇВСЬКИЙ МУНІЦИПАЛЬНИЙ 
АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ЛЯЛЬОК
www.puppet-theater.kiev.ua
Вул. Миропільська,1, тел. 513-15-00
3 (11.00) – С. Прокоф’єва
«Пригоди тигренятка»
6 (11.00, 13.00) – Г. Усач, С. Єфремов
«Троє поросят»
Вистави для дорослих
5 – І. Котляревський «Наталка Полтавка»
Вартість квитків: 40 грн.
АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР «КОЛЕСО»
www.teatr-koleso.kiev.ua
Андрiївський узвiз, 8, тел. 425-04-22
2, 6 (15.00) – «У Києві на Подолі, або
«Гдє ві сохнітє бєльйо?»
3, 4 – Ж. Ануй «Генерали у спідницях»
5, 6 – Ж. Б. Мольєр «Уявно хворий» 
7 – П. Саксаганський «Шантрапа»
Вартість квитків: 50–150 грн.
АКАДЕМІЧНИЙ ДРАМАТИЧНИЙ 
ТЕАТР НА ПОДОЛІ
www.theatreonpodol.com
Андріївський узвіз, 20б, тел. 425-54-89
Театральна вітальня
3 – «Що я бачив уві сні» (за Л. Толстим) 
прем’єра
4 – А. Крим «Льовушка»
5 – М. Булгаков «Щоденник молодого 
лікаря»
6 – Фантазія-шансон «Люксембурзький сад»
7 – М. Лоранс «Моє століття»
Вартість квитків: 50–70 грн.
У приміщенні Малої зали 
Палацу мистецтв «Україна»
6 – А. Крим «Звідки беруться діти?»
7 – К. Гольдоні «Трактирниця»
Вартість квитків: 70–90 грн.
НОВИЙ ТЕАТР НА ПЕЧЕРСЬКУ
www.newtheatre.kiev.ua
Вул. Немировича-Данченка, 5, 
тел. 285-65-50
4 – Н.-М. Штокманн «Корабель не прийде»
5, 6 (18.00) – «Salida Cruzada –
8 кроків танго»
7 (18.00) – Г. Соловський «Острів нашої 
любові та надії»
Вартість квитків: 70–100 грн.
ТЕАТР «ЗОЛОТІ ВОРОТА»
zoloti-vorota.kiev.ua 
У приміщенні Театру пластичної 
драми на Печерську 
Вул. Шовковична, 7а, тел. 501-85-95
5 – Я. Пулінович «Наташина мрія»
Вартість квитків: 60 грн.
КИЇВСЬКА АКАДЕМІЧНА 
МАЙСТЕРНЯ ТЕАТРАЛЬНОГО 
МИСТЕЦТВА «СУЗІР’Я»
www.suzirja.org.ua
Вул. Ярославів Вал, 14б, тел. 272-41-88
3 – Є. Чуприна «Цвєтаєва + Пастернак»
6 – Е.-Е. Шмітт «Оскар –Богу»

7 – І. Афанасьєв «Самотня леді»
Вартість квитків: 50–150 грн.
Мікросцена
Вул. Ярославів Вал, 16
4 – Ф. Білецький «Розмова, якої не було»
5 – О. Дудич, А. Гузій «Горобець, що гарчить. 
Едіт Піаф»
Початок вистав на Мікросцені о 19.30
Вартість квитків: 50 грн.
КЛАСИЧНИЙ ХУДОЖНІЙ 
АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ТЕАТР 
www.teatrkhat.kiev.ua
тел. 247-48-10
У приміщенні Будинку актора
Вул. Ярославів Вал, 7
3 – Лопе де Вега «Собака на сіні»
7 – Леся Українка «Йоганна, жінка Хусова»
Вартість квитків: 50–100 грн.
КАМЕРНИЙ ТЕАТР-СТУДІЯ 
«ДИВНИЙ ЗАМОК»
www.divozamok.at.ua
Вул. Єреванська, 11, тел. 242-63-18
4 (19.30) – О. Іванченко «Хмарочос»
7 (16.00) – О. Іванченко
«Казка про чарівні бажання»
Вартість квитків: 30–50 грн.
НАЦІОНАЛЬНИЙ БУДИНОК ОРГАННОЇ 
ТА КАМЕРНОЇ МУЗИКИ
www.organhall.kiev.ua
Вул. Велика Васильківська, 77, тел. 528-31-86
1 – І. Харечко (орган)
2 – Тріо «Равісан», н. а. В. Кошуба (орган),
О. Стицюк (скрипка), Я. Венгер (альт)
3 – Ансамбль класичної музики імені 
Б. Лятошинського, з. д. м. І. Андрієвський 
(диригент)
4 – Квартет ім. М. Лисенка, н. а. А. Баженов 
(скрипка), н. а. І. Кучер (віолончель),
з. а. В. Балаховська (орган),
К. Баженова (ф-но)
НАЦІОНАЛЬНА ФІЛАРМОНІЯ УКРАЇНИ
www.filarmonia.com.ua
Володимирський узвіз, 2, тел. 278-16-97 
1 – Симфонічний оркестр і хор Київського 
муніципального театру опери і балету 
для дітей та юнацтва, н. а. О. Баклан 
(диригент), Р. Чабанова (сопрано), 
Є. Шептекіта (тенор), М. Ільченко (баритон)
2 – Національний академічний оркестр 
народних інструментів України, н. а. 
Л. Ларікова (сопрано), І. Шульга (сопрано), 
М. Олійник (тенор), К. Ясенчук (сопрано)
3 – Ювілейний вечір «Духовні обрії 
композитора Лесі Дичко»
4 – Національний ансамбль солістів 
«Київська камерата», Е. Пехк (диригент) 
Естонія), М. Маттійсен (флейта) Естонія
5 – Абонемент № 7 «Мистецтво фортепіанної 
гри». Й. Балог (ф-но) Угорщина, 
Академічний симфонічний оркестр НФУ, 
В. Протасов (диригент)

ЦИРК
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦИРК УКРАЇНИ
www.circus.kiev.ua
Пл. Перемоги, 2, тел. 486-39-27 (каса)
Програма «Магічне коло» (до 21 грудня)
Вартість квитків: 50–180 грн.

Примітка
У репертуарі можливі зміни.

Початок вистав о 19.00, якщо не 
зазначено інший час

Міністерство культури України ого-
лошує конкурс на заміщення вакант-
них посад:

– головного спеціаліста відділу на-
вчальних закладів та науки Департа-
менту мистецтв та навчальних закла-
дів – 1 вакансія;

– головного спеціаліста відділу теа-
трального мистецтва та кіно Департа-
менту мистецтв та навчальних закла-
дів – 1 вакансія.

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта 
відповідного професійного спрямування за 
освітньокваліфікаційним рівнем магістра, 
спеціаліста; стаж роботи за фахом на держав
ній службі на посаді провідного спеціаліста 
не менше 1 року або стаж роботи за фахом в 
інших сферах управління не менше 3 років.

У конкурсі можуть брати участь громадяни 
України, які мають вищу освіту, стаж роботи 
за фахом.

До заяви додаються наступні доку-
менти:

– особова картка (форма П2 ДС);
– автобіографія;
– дві фотокартки розміром 4х6 см;
– копія паспорта;
– копія диплома про освіту;
– копії документів про підвищення квалі

фікації, присвоєння наукового ступеня або 
вченого звання (за наявності);

– копія військового квитка;
– копія ідентифікаційного коду;
– копія трудової книжки;
– декларація про доходи за 2013 рік;

– медична довідка про стан здоров’я за 
формою, затвердженою МОЗ;

– письмова згода на проведення спеціаль
ної перевірки.

Документи для участі в конкурсі 
 приймаються протягом місяця від дня 
опублікування оголошення в газеті 
«Культура і життя»:

01601, м. Київ, вул. І. Франка, 19, кім. 109.
Додаткова інформація за тел.: 234-39-93.

Конкурсна комісія
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Думки колег-журналістів

І КОЖЕН МОЖЕ БУТИ 
ЖУРНАЛІСТОМ?..
Друкована преса переживає не най-

кращі часи. Про смерть паперу не ви-
словився тільки ледачий, тиражі пада-
ють, рекламні бюджети скорочуються. 

За інформацією люди звертаються 
вже навіть не на телебачення, а в Ін-
тернет. Фінансовий поріг входу в ін-
формаційний простір знизився прак-

тично до нуля – кожен може бути 
журналістом, а значить інформувати 
і розважати.

Низька якість текстів, зникнення та-
кого важливого для мови стилю, як 
публіцистичний, безграмотні публі-
кації – все це призводить до того, що 
преса переходить зі сфери культурної 
в маргінальну сферу чи то фольклору, 
чи то колективного несвідомого.

А як же бути з не менш важливою 
функцією преси – освітньою? Адже 
вона, несправедливо забута, дуже 
важлива. Науково-популярні статті, 
рецензії, історичні екскурси, крити-
ка нині під загрозою зникнення. А це 
важлива частина національної куль-
тури. І я абсолютно впевнена, що збе-
регти розумних людей, які пишуть, у 
професії – завдання державної ваги. 

А значить – і держави. 
Утім, якщо у держави немає завдан-

ня повного обдурення нації. І зробити 
це покликана насамперед державна 
преса, яка не залежить від ринку.

Поліна ТОЛМАЧОВА,
медіа-експерт,

PR-директор кіностудії «Film.ua»

ФОРПОСТ 
ІНФОРМЗАХИСТУ
У час, коли проти України здійсню-

ється не лише підступна військова 

агресія, а й відвертий інформацій-
ний наступ з боку Кремля, надзви-
чайно важливо чітко, узгоджено, 
фахово вибудовувати національну 
інформаційну доктрину безпеки.

Важливим форпостом такого ін-
формзахисту нашої країни може ста-
ти оновлене потужне Національне 
газетно-журнальне видавництво з 
власною інформаційною агенцією, 
радіостанцією та повноцінним куль-
турологічним порталом «під дахом» 
Мінкульту.

Дмитро ХОРКІН,
редактор редакції пізнавальних 

передач Національного радіо України

СПОКУСА РОЗДЕРЖАВЛЕННЯ
Моє ставлення до державних медіа у 

сучасних умовах дуже неоднозначне. З 
одного боку, вони могли б бути потуж-
ним інструментом ведення інформа-
ційної війни, оборони, контрпропаганди 
тощо. За умови існування чітко сформу-
льованої інформаційної політики їхнє 
значення складно було б переоцінити. 

З іншого ж, існує надто потужна інер-
ція у явищі, яке можна описати так: 
прийти до влади, отримати доступ до 
державних ЗМІ і загнати всіх інших під 
плінтус.

Особливо яскраво симбіоз влади і 
державних ЗМІ простежується на рів-
ні обласних та районних видань чи 
ОДТРК. 

Ще з іншого боку, спокуса швид-
кого роздержавлення всіх цих ЗМІ 
може бути ризикованою, бо замість 
влади повний контроль над ними 
отримає великий капітал. Відтак, я 
би мріяв про збереження деякої не-
великої частки державних ЗМІ, які 
були б запорукою мінімальної ін-
формаційної безпеки. 

Але вони мають врівноважуватися 
розвиненими суспільними медіа і по-
тужним ринком комерційних видань, 
які працюють у добре врегульованому 
правовому полі.

Роман КОЛЯДА,
ведучий програми «Український вимір» 

в Національній радіокомпанії України, 
директор Радіо «Промінь»

РОСА НА СОНЦІ
Нині державна преса має велике 

значення, яке зростає із кожним по-
стрілом на Донбасі. Завдання дер-
жпреси в цей період – нести людям 
не тільки інформацію, але й упевне-
ність у тому, що держава зміцніє, що 
ї ї вороженьки згинуть, як роса на сон-
ці. Зараз ці слова державного гімну 
громадяни співають особливо нат-

хненно, і завдання державної преси 
– сповна їм відповідати.

Існує думка, що кожне державне 
видання коливається із генераль-
ною лінією кожного нового очільни-
ка структури, якій вона належить. 
Але не популяризація цих поважних 
планів має стати основ ною ідеєю 
для журналістів-державників. Вони 
мають розуміти, що слово «держав-

ники» тут перестає бути іронічним і 
набуває всієї повноти змісту. 

Тому, проходячи між крапли-
ночками, балансуючи між поба-
жаннями свого «головного шефа» 
і обов’язками журналіста, наші 
колеги-державники мають нести 
людям інформацію, спокій та впев-
неність у завтрашньому дні. Саме ці 
видання зазвичай мають у регіонах 

найбільші наклади, а в селах вони 
іноді є єдиним друкованим засобом 
масової інформації. Це і надає їм 
надзвичайні привілеї, і покладає на 
них надвисоку відповідальність.

Яніна СОКОЛОВСЬКА,
головний редактор порталу 

«Политические известия в Украине»

СКОЛИХНУТИ І ОЖИВИТИ
Уявімо собі неймовірне, а саме – окре-

мо взяте міністерство чи відомство без 
корупції і бюрократії. Свого роду сервіс-
ний центр, сенс роботи якого – вирішу-
вати проблеми підприємств і громадян 
країни у сфері своєї компетенції. Оцінка 
ефективності лише одна: якій кількості 
людей ця установа допомогла, скільки 
проблем спрогнозувала, попередила, 
вирішила. Це, на мою думку, – можли-
вий підсумок намічених реформ.

Тобто в разі успіху реформ не буде ве-
ликої різниці між державною устано-
вою та комерційною структурою, тому 

що у них, по суті, мають бути однако-
ві пріоритети: інноваційність, розумне 
управління, швидкість роботи, якість 
фахівців (і, відповідно, конкурентний 
рівень зарплат), позитивний імідж, мі-
німальні витрати.

У цю схему не вписується існування 
державних ЗМІ – це дорого, неефектив-
но. Адже тими ж міркуваннями керу-
ються власники комерційних структур, 
зокрема й великих, пригнічуючи споку-
су відкрити власну газету або журнал. 
Держструктурам достатньо просто хо-
рошого центру зі зв’язків із ЗМІ та гро-
мадськістю – якщо правильно генерува-

ти новини і спілкуватися з пресою, вона 
підхопить і розтиражує все безкоштовно 
для великої, різнопланової аудиторії.

З цієї точки зору державні та кому-
нальні ЗМІ першими потрапили б під 
скорочення, були б call-центрами або 
інтерактивними Інтернет-ресурсами 
з функцією швидкого реагування на 
звернення громадян. Так організована 
робота в розвинених країнах, де дер-
жавних ЗМІ немає або мінімум.

Але от питання: що станеться з уже 
існуючими державними та комуналь-
ними ЗМІ? Вони різні, є ж і безумовно 
вдалі проекти. На мою думку, вдалі про-

екти виживуть, навіть незважаючи на 
нинішній плачевний стан ринку ЗМІ та 
реклами. Більше того, своєю появою на 
ринку вже в «комерціалізованій» фор-
мі, вони здатні цей ринок сколихнути і 
оживити. Щоправда, їхні колективи по-
трібно спершу навчити плавати, і тут по-
трібна участь тренерів – міжнародних 
гуманітарних організацій, – яку потріб-
но запланувати тим людям, яким вреш-
ті доведеться ухвалити рішення щодо 
державних ЗМІ.

Андрій ХРУСТАЛЬОВ, 
головний редактор щотижневика 

«Аргументы и факты в Украине»

Концепція розвитку Національно-
го газетно-журнального видавництва 
є дуже своєчасною. Адже нею перед-
бачена реалізація основних принци-
пів державницької проєвропейської 
стратегії розвитку, що цілком суго-
лосна із законодавчою програмою ді-
яльності Верховної Ради України VIII 
скликання.

Пункт 2.3.4. Коаліційної угоди, яку 
нещодавно підписали фракції біль-
шості новообраної Верховної Ради 
України, передбачає, зокрема, роз-
державлення друкованих ЗМІ дер-
жавної та комунальної форм влас-
ності. 

Окрім цього, Угодою протягом 2015 
року передбачено підтримку, творен-
ня і поширення українського куль-
турного продукту та приведення 
основних завдань та функцій Мініс-
терства культури України у відповід-
ність з європейськими практиками і 
принципами. 
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Для команди мистецтво
знавців важливо побачи
ти друкований матеріал про 
захід, який відбувся. Що
місяця ми збираємося для 
обмі ну думок, висловлення 
критичних зауважень стосов
но культурномистецького 
жит тя столиці. Тому стежимо 
за виходом газети «Культура 
і життя».

Новий формат газети ціка
вий для перегляду у транспор
ті. Мені подобається запропо
нована подача семи блоків. 
Уже в уяві зароджуються теми. 

Але для формування есте
тичних смаків суспільства і 
виховання культури особис
тості цього замало. Протягом 
останніх 20 років моє життя 
пов’язане з медіа, тому знаю, 
як впливає інформація на по
чуття людини.

Дуже вдячна за проявлену 
ініціативу щодо вдосконален
ня газети. 

Національне га зет ножур
наль не видавництво – це ба
рометр культурномис тецьких 
подій в Україні. А мета – ста
ти високоцивілізованою євро
пейською державою.

Валентина ЄФРЕМОВА,
мистецтвознавець, 

заслужений працівник 
культури України, 

член Національної спілки 
художників України

Удосконалення масмедійної 
політики в сучасних динаміч
них умовах розвитку незалеж
ної держави – надзвичайно 
важливе й непросте завдання. 
Адже відбувається природна 
трансформація вимог, куль
турних орієнтацій, запитів, 
смаків читачів, у які постійно 
вносить корективи саме жит
тя: те, що було цікавим ще вчо
ра, сьогодні втрачає актуаль
ність, виникають нові виклики 
й нова оптика рецепції соціо
культурних подій і явищ.

З огляду на це, концепція 
розвитку Державного підпри
ємства «Національне газетно
журнальне видавництво» під 
егідою Міністерства культури 
України, безперечно, на часі. 
Адже йдеться про той масив 
журналів та газет, що визнача
ють культурне обличчя Украї
ни і які могли би (за відповідної 
динамічної й виваженої редак
ційної політики і підтримки ін
телектуальною елітою) сприяти 
культурному розвою України, 
покращенню її іміджу у світі.

Важливо, що розробники 
кон цепції врахували специфіку 
нинішнього часу й намагають
ся врівноважити обидві форми 

подання інформації – розмі
щення її на віртуальних пло
щинах порталу/інформаційної 
агенції та на паперових носіях. 
Сучасний, динамічний дизайн 
– це вже чверть справи.

При цьому важливо, щоб ті, 
хто реалізовуватиме концеп
цію, фіксували увагу не лише на 
поточних подіях, а й вдавалися 
до компетентних оцінок і прог
нозувань тенденцій розвитку 
соціокультурної сфери, приді
ляли головну увагу формуван
ню культурної ідентичності з 
урахуванням усіх реалій та су
перечностей нинішнього часу.

Бажано було би врахува
ти нагальну потребу створен
ня інформаційних представ
ництв за ме жами України, 
котрі не тільки подавали б опе
ративну й аналітичну інфор
мацію українським масмедіа 
щодо функціонування куль
тури у світі, а й могли би пре
зентувати модерну українську 
культуру поза межами Укра
їни: йдеться про регулярні 
пресрелізи, дайджести, анон
сування культурних подій, 
їх коментування фахівцями, 
презентації тощо провідними 
мовами світу: англійською, ні

мецькою, французькою, іспан
ською, італійською та іншими 
– з відповідним розміщенням 
цих матеріалів у закордонних 
масмедіа (можливо, за співп
раці з посольствами). Якщо 
ж вдасться реалізувати задум 
щодо випуску іншомовних 
версій журналів – це буде зна
чним проривом України у сві
товий інформаційний простір.

Успіх реалізації добрих на
мірів розробників концепції 
можливий лише за вдалого 
добору редакційних працівни
ків – небайдужих, динамічних, 
глибоко освічених – тих, котрі 
здатні не лише оперативно ре
агувати на події, а й відчува
ти тенденції, вести діалоги зі 
співрозмовниками, мислити 
вільно, неординарно, не підла
штовуватися під смаки «замов
ників».

Сподіваюся, що втілення цієї 
програми основних дій (ко
рективи в яку вноситиме саме 
життя) забезпечить інформа
ційний простір України якісно 
новим сегментом, спроекто
ваним на культурні запити су
часного читача.

Людмила ТАРНАШИНСЬКА,
доктор філологічних наук,

старший науковий співробітник 
Інституту літератури 

імені Т. Шевченка НАН України,
член Національної спілки 

письменників України

ДП «Національне газетно-
журнальне видавництво» 

ПРОПОНУЄ: Чверть справи

редактор  
Руслан ОНОПРІЄНКО

Триває громадське обговорення проекту 
Концепції розвитку Національного газетно-
журнального видавництва, опублікованого в 
№ 46 газети «Культура і життя». До редакції 
надходять відгуки. Надзвичайно приємно, що 
проект Концепції викликав резонанс у журна-
лістських колах, серед діячів культури і осві-
ти. Сподіваємося, що наші ідеї будуть підтри-
мані громадськістю, а той «масив журналів і 
газет, що визначає культурне обличчя Украї-
ни», формуватиме імідж держави.


