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ПРО КУЛЬТУРНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ХАРКІВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ ІЗ ЗАРУБІЖНИМИ КРАЇНАМИ
(Інформаційна довідка за матеріалами
періодичних видань за І кв. 2010 року).
Фестивалі
Музичні
У
Харківському
державному
університеті
мистецтв
імені
Котляревського пройшов перший міжнародний молодіжний фестиваль
композиторів і виконавців “Музика без кордонів. Україна – Росія”. У
фестивалі брали участь 82 молодих музиканта, 20 із яких до того ж і
композитори. Це студенти семи музичних вузів України і Росії.
З 19 по 29 березня у Харкові проходив ювілейний Х Міжнародний
конкурс юних піаністів Володимира Крайнєва. Для участі у конкурсі у двох
вікових групах подали заявки 52 піаністи із дев’яти країн світу: України,
Росії, Білорусі, Молдови, Угорщини, Німеччини, Японії, Китаю, Кореї.
Харківщину на конкурсі представляли вісім учасників: два вихованці
музичного училища і шість учнів музичної школи-інтернату. У журі
міжнародного конкурсу були запрошені авторитетні діячі мистецтв України,
Росії, Німеччини, Франції, Японії, Кореї, Америки. Очолював журі –
Володимир Крайнєв.
Конкурс проходив у три тури. Юні піаністи виконували музичні твори
з академічним симфонічним оркестром Харківської обласної філармонії і
академічним молодіжним симфонічним оркестром “Слобожанський”.
Переможцями конкурсу у молодшій віковій групі стали:
І премія – Всеволод Бригада (Росія), ІІ премія – Торнадо Ліу (Пекін,
Китай), ІІІ премія – Йосип Білей (Росія), Олексій Канке (Україна) і Сінінг Ліу
(Сямон, Китай). Дипломанти конкурсу - Георгій Крижненко (Росія) та
Катерина Хомякова (Росія).
У саршій віковій групі підсумки такі:
І премія – Іветт Дьондоші (Будапешт, Угорщина), Арсеній Єсаулков
(Росія) та Ілля Зуйко (Україна), ІІ премія – Артем Лошков (Україна), третя
премія – Маюко Мотояма (Хіросіма, Японія). Дипломи отримали Дмитро
Винниченко (Україна) і Ямато Коматсу (Японія).
Перші премії у конкурсі Крайнєва фінансували: старшу групу – Юлія
Тимошенко, молодшу групу – благодійний фонд “Ренесанс”.
30 березня у колонному залі Національної філармонії України (Київ)
відбудеться концерт лауреатів конкурсу, а 1 квітня у концертному залі Дому
музики (Москва) – гала-концерт лауреатів і переможців конкурсу за всі роки
його існування.
Літературні
У Харкові пройшов ІХ Міжнародний фестиваль сучасної поезії ім.
Бориса Чичибабіна і ХІV Чичибабінські читання. У фестивалі брали участь
поети із Москви, Санкт-Петербурга, Володимира і Харкова.

Гастролі
28 січня у Харківській обласній філармонії звучала скрипка Страдіварі
– відбувся концерт дуету скрипаля Єріка Шумана (Німеччина) і піаніста
Олега Полянського (Україна – Німеччина).
У лютому на гастролях в Харкові побували:
2 лютого у КЗ «Україна» – група «Лесоповал» з концертом пам'яті М.
Таніча.
3 лютого у ХАТОБі виступила Тамара Гвердцителі з програмою «Моя
Кармен», 13 лютого – Лоліта.
24 лютого у театрі ім. Т.Г. Шевченка відбувся концерт віртуозів джазу
– шведського диксиленду “Carling Family”.
У березні в ХАТОБі пройшли концерти:
9-10 березня - Григорія Лєпса, 18 березня – Валерія Меладзе, 21
березня виступила Ніно Катамадзе.
13 березня у ККЗ “Україна” пройшов концерт Кая Мєтова.
Театральні
26 січня у ХАТОБі відбулась комедія “Жениха вызывали, девочки?” за
п’єсою Андрія Іванова «Божьи одуванчики» у виконанні Л. Дурова, О.
Нехороших, О. Назарової, Ю. Шерстнєва, С. Глушко.
20 лютого у театрі ім. Т.Г.Шевченка виступив Є. Гришковець з
моноспектаклем «Как я съел собаку”.
28 лютого у ХАТОБі пройшов виступ балету Валерія Михайловського.
2 березня у ХАТОБі виступив Національний балет Грузії “Сухішвілі”.
11 березня у ХАТОБі із спектаклем “Люди і миші” виступили
популярні актори О. Балуєв, Д. Харатьян, та ін.
Кіномистецтво та відеокультура
З 13 по 20 січня у кінотеатрі “Боммеръ” проходив Фестиваль
естонського кіно.
Польський кінознавець Адам Мілевський провів у Харкові три зустрічі,
кожна з яких повинна була познайомити учасників його майстер-класів із
кіновиробництвом сусідів.
Виставки
14 січня у виставковому залі Харківського художнього музею
відкрилась виставка відомого італійського художника Лучано Кінезе. До
Харкова художник особисто привіз 23 роботи темперою у стилі
абстракціонізму.
З 5 березня по 30 квітня у Харківському культурному центрі
«ГагарінФест» проходила виставка робіт художниці Нонни Кукель
(Білорусія) із колекціїї В. Чуприніна. В експозиції виставлено 74 картини, що
зображують старослов'янських Богів, у яких вірили наші пращури у
стародавні часи.

Національно-культурні центри, товариства
Цього року козацьке товариство Eстонії вирішило об’єднати традиції
свята Різдва усіх православних народів і провести перший міжнародний
фестиваль Cantum. У святі Різдва в Талліні брав участь харківський ансамбль
народного танцю “Буревісник”, а 10 січня харків’яни виступили перед
латвійськими глядачами у Даугавпілсі.
Література:
1.Бондаренко А. Музыка без границ / А. Бондаренко // Харьк.
известия.- 2010.- 2 марта.-(Культура).
2.Боровик В. Наши танцоры показали эстонцам украинское рождество
/ В. Боровик // Веч. Харьков.- 2010.- 30 янв.- (Гастроли).
3.Випробування для юних піаністів // Слобід. край.-2010.- 20 берез.(Міжнародний конкурс).
4.Докучеева А. Известный пианист будет работать за двоих / А.
Докучеева // Веч. Харьков.- 2010.- 20 марта.- (Музыка).
5.Егоров А., Мовчан В. Десятый, юбилейный / А. Егоров, В. Мовчан //
Время.- 2010.- 18 марта.- (Праздники музыки. Конкурс Владимира Крайнева).
6.Корн М. Конкурс стартовал / М. Корн // Харьк. известия.- 2010.- 23
марта.- (Культура).
7.Корн. М. Звезда по имени конкурс / М. Корн // Харьк. известия.2010.- 1 апр.- (Культура).
8.Косенкова В. Праздник музыки / В. Косенкова // Харьк. известия.2010.- 18 марта.
9.Лучшие пианисты поедут в Москву // Веч. Харьков.- 2010.- 18
марта.- (Конкурс).
10.Можейко И. Футуристические поиски Лучано Кинезе / И. Можейко
// Харьк. известия.- 2010.- 14 янв.- (Культура).
11.Наши музыканты покоряют Москву // Веч. Харьков.- 2010.- 1 апр.
12.Невская Т. Возвращение к истокам / Т. Невская // Харьк. известия.2010.- 18 марта.- (Эксклюзив).
13.Праздник надежд // Харьк. известия.- 2010.- 16 марта.- (Культура).
14.Притула Е. Первые шаги к европейскому кино / Е. Притула //
Харьк. известия.- 2010.- 1 апр.- (Культура).
15.Притула Е. Свет древнеславянской культуры / Е. Притула // Харьк.
известия.- 2010.- 16 марта.- (Культура).
16.Рыбалко Л. Поэт – дитя языка / Л. Рыбалко // Харьк. известия.2010.- 4 марта.-(Культура).
17.Скрипка Страдивари в Харькове // Харьк. известия.- 2010.-28 янв.(Культура).
Матеріал підготувала: Казанцева Н.Ю. – зав. сектором інформації з
питань культури та мистецтва.

ПРО КУЛЬТУРНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ХАРКІВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ ІЗ ЗАРУБІЖНИМИ КРАЇНАМИ
(Інформаційна довідка за матеріалами періодичних видань
за ІІ квартал 2010 року).
Дні культури
22 - 24 квітня в рамках Угоди про співробітництво у торгівельноекономічній, науково-технічній і гуманітарній галузях у Харкові пройшли
Дні Санкт-Петербурга.
З цієї нагоди у ХАТОБі відбувся гала концерт «Із Петербурга з
любов'ю» за участі В. Герелло, Л. Сєнчиної, Т. Буланової, І. Корнелюка, С.
Рогожина. Артисти балету та солісти Маріїнського театру привезли до
Харкова тільки найкраще - уривки із балету «Щелкунчик», опери «Пиковая
дама», «Лебедь» та ін. На сцені Театру ляльок відбулась вистава СанктПетербурзького молодіжного театру пластики рук Hande meid “Потехе - час,
или Time for fun”, 23 квітня у малому залі ХАТОБу пройшов джазовий
спектакль «1900» у виконанні ансамблю під управлінням Д. Голощекіна, 24
квітня у великому залі ХАТОБу пітерський театр-фестиваль «Балтийский
дом» представив виставу «Перезагрузка» із Юрієм Стояновим у головній
ролі.
Оскільки Дні Санкт-Петербургу проходили напередодні святкування
65-річчя Перемоги, вони включили в себе і заходи за участі ветеранів
Великої Вітчизняної війни. Зокрема, було відкрито Алею Пам’яті загиблим у
Великій Вітчизняній війні. Вздовж вулиці Лермонтовської було висаджено
15 багаторічних лип, у підґрунтя яких заклали землю, передану із Москви,
Санкт-Петербурга, Керчі, Севастополя, Новоросійська, Бреста, Волгограда,
Одеси, з Курської дуги, Висоти маршала Конєва та інших міст
кровопролитних боїв на Харківщині. В рамках Днів Санкт-Петербурга у
Харкові для ветеранів у Палаці студентів Національної юридичної академії
ім. Ярослава Мудрого відбувся святковий концерт “Синий платочек”, який не
залишив байдужим нікого із присутніх.
24 квітня в Центрі російської культури Народної української академії було
відкрито віртуальну філію Російського музею Санкт-Петербурга, пройшов
вечір російського романсу.
З 3 по 6 червня Генеральне консульство Республіки Польща у Харкові
проводило урочистості з нагоди 85-річчя створення довоєнного консульства і
15-річчя сучасного польського консульського представництва. З цієї нагоди
були проведені міжнародна конференція в Національному університеті ім.
Каразіна і виставка “Історія польської дипломатичної і консульської
служби”.
Однією із головних подій святкових днів став приїзд до Харкова
відомого польського композитора і піаніста Кшиштофа Пендерецького. 5
червня на сцені театру ім. Т.Г.Шевченка прозвучав концерт його творів у

виконанні Академічного симфонічного оркестру Харківської обласної
філармонії під керівництвом головного диригента філармонії Юрія Янко і
Академічного хору ім. В. Палкіна обласної філармонії під керівництвом
Андрія Сиротенко. У рамках святкових заходів передбачені: презентація у
приміщенні колишньої воєнної академії ім. Говорова нового Польського
центру; встановлення на будівлі Центральної наукової бібліотеки ХНУ пам’ятної дошки першому куратору університету Северину Потоцькому.
В урочистостях брали участь Надзвичайний і Повноважний Посол
Республіки Польща в Україні Яцек Ключковський і генеральний консул
Польщі у Харкові Гжегож Серочинський.
Фестивалі
Мистецькі
У Харкові пройшов V ювілейний фестиваль молодіжних проектів
“Нон-стоп медіа”. На ньому були представлені 25 проектів молодих авторів
із усіх регіонів України, а також Росії, Німеччини, США і Литви. Крім
муніципальної галереї, фестиваль задіяв ще десять культурних майданчиків
міста. 1 квітня став днем відкриття у муніципальній галереї досить незвичних
проектів: відео-арту Олександра Шамбурова і В’ячеслава Мізіна (російська
арт-група “Синие носы”) “Видео на коленке” і фотографа Сергія Браткова
(Росія) “На вулкане”.
Ініціатор проекту, Харківська муніципальна галерея, проводить
фестиваль щорічно з 2003 року. У 2006 році фестиваль став Всеукраїнським,
цього року - міжнародним.
За підсумками конкурсу:
Диплом лауреата І ступеня отримав проект “Pollino” Vita Pecialiume,
графіка (Вільнюс).
Диплом лауреата ІІ ступеня – “Втрачені ілюзії” Катерини Радченко й
Дмитра Шияна, фото, відео (Одеса); “Менталітет” Олександра Присяжненка
й Белли Логачової, відео (Харків).
Диплом лауреата ІІІ ступеня – “Дівчинки задумали погане ...” Аліни
Клейтман, живопис, інсталяція (Харків); “Тваринні інстинкти” Ніни
Мурашкіної, графіка (Київ); “Гарні дядьки міліціонери” Тараса Каменого
(Камю), графіка (Харків).
Гран-прі - не присуджувався.
Музичні
З 15 по 18 квітня у Харкові проходив IV Міжнародний фестиваль джазу
Kharkiv Za Jazz Fest. Протягом чотирьох днів музиканти із Європи, Азії і
Америки під девізом – Fair play jazz – чесно грали джаз. У програмі
фестивалю концерти американського гітариста Джона Скофілда, тріо під
керівництвом одного із найвидатніших піаністів сучасності Вадима
Нєсєловського (Одеса – США), які виступили з саксофоністом Андрієм
Прозоровим (Одеса – Австрія), росіянки Груні, яка співала етно-джаз,
відомого харківського піаніста і композитора Сергія Давидова, партнером

якого став музикант із Узбекистану Адхамджон Ісмаїлов, американського
піаніста Гонзало Рубалькаба.
Наприкінці квітня у Харкові пройшов ХІІ Міжнародний фестиваль
«С.Рахманінов і українська культура».
Півтисячі молодих талантів з України, Росії, Білорусі, Молдови
зібрались у залі Харківської обласної філармонії на відкритті ювілейного
десятого дитячого фестивалю “Ландыш”. Конкурс російської класичної та
сучасної музики одержав підтримку Міністерства культури та туризму,
Генерального консульства Російської Федерації у Харкові.
Театральні
На Міжнародному театральному фестивалі «Сцена людства – 2010»,
що проходив у Черкасах з 23 по 30 травня, Харків представила вистава
національного театру опери і балету ім М.В.Лисенка «Запорожець за
Дунаєм» С. Гулака-Артемовського.
Студенти кафедри анімації Харківського університету мистецтв (“SanSan – театр”) та Харківський недержавний театр “Нова сцена” брали участь у
Х Міжнародному фестивалі “Добрий театр”, що проходив в травні в
Енергодарі.
Кіно
У Харкові пройшов щорічний фестиваль мистецтв “Французская
весна”.
9 і 10 квітня у кінотеатрі «Кінопалац» пройшли «Довгі ночі короткого
метра». У програмі показів – 35 короткометражних і анімаційних стрічок із 6
країн ближнього і далекого зарубіжжя (представлена навіть Австралія) –
учасників і переможців міжнародних фестивалів. У рамках фестивалю
«Французская весна» було передбачено також ряд заходів, серед яких – дві
фотовиставки, ретроспектива кращих фільмів Жюльєт Бинош і фестиваль
допрем'єрних показів, виступ танцювальної групи під керуванням
хореографа Сари Дюка із Тулузи, вечір французької музики, циркова вистава
еквілібриста Паскаля Руссо. Завершився фестиваль 30 квітня.
З 15 по 19 травня у Харкові проходив другий міжнародний фестиваль
короткометражних фільмів “Харківський бузок”. У кінофестивалі брали
участь кращі кінострічки авторів з Росії, Білорусі, Казахстану, Азербайджану,
Франції, США.
15 травня у ХАТОБі відкрилась виставка харківських художників
«Сирень по-харьковски», відбулась церемонія відкриття фестивалю, яка
завершиться концертом-попурі у виконанні симфонічного оркестру
Харківської філармонії «Музика із кінофільмів». Цього ж дня у кінотеатрах
ім. Довженка, «Познань» та «Росія» розпочались покази фестивальних
фільмів.

16 травня в саду Шевченка відкрили Алею почесних гостей
кінофестивалю. Відбитки своїх долоней залишили і знаменитості, які
приїхали на другий форум – Катя Ченко, Наталя Фатєєва, П’єр Рішар.
В рамках фестивалю пройшли творчі зустрічі з Миколою Сологубовим
і презетація фільму «Анастасія», Наталією Фатєєвою, Мілен Демонжо,
П'єром Рішаром.
17 травня на будинку Харківської обласної філармонії було відкрито
меморіальну дошку харківському фотографу і кінематографісту Альфреду
Федецькому; пройшли зустріч з композитором із Франції Володимиром
Шпинєвим, майстер-клас кінорежисера, народної артистки Росії Али
Сурікової, творча зустріч із французькою актрисою українського походження
Кеті Ченко.
65-й річниці Перемоги була присвячена ораторія Володимира
Дашкевича “Солдатський реквієм”, світова прем’єра якої відбулась в рамках
фестивалю “Харьковская сирень” 17 травня. Твір виконав симфонічний
оркест Харківської філармонії під управлінням Юрія Янко, хор філармонії ім.
Палкіна і соліст Московського театру “Нова опера”, лауреат міжнародних
конкурсів, лауреат премії “Золота маска” Ілля Кузьмін та заслужена артистка
України Марина Чиженко.
Особливе місце у фестивалі зайняли фільми про Велику Вітчизняну
війну, їм було виділено один із фестивальних днів. 18 травня в рамках
фестивалю “Харьковская сирень” працювала секція “Великій Перемозі
присвячується”. Глядачам показали фільм “Під вогнем”, знятий у 1996 році
американськими кінематографістами. Він розповідає про харків’янок –
ветеранів війни (режисер Ноель Деннер).
18 травня відбулась також презентація проекту «Поети Харкову»,
майстер-клас народного артиста Росії Володимира Фокіна, урочисте закриття
фестивалю.
Гран-прі фестивалю завоював короткометражний фільм харківського
режисера і сценариста Руслана Нікуліна “Человечкин”. Автору вручили приз
– Бузкову гілку із кришталю в оригінальній вазі. Решта переможців отримали
Білий бузок.
Книговидавничі
22-24 квітня у Харкові проходив ХІІ міжнародний фестиваль “Світ
книги-2010”. Віддаючи данину пам’яті ветеранам, героям-переможцям,
організатори фестивалю присвятили його 65-й річниці Перемоги у Великій
Вітчизняній війні.
У рамках фестивалю пройшли: виставка-продаж літератури,
книжковий ярмарок, творчі зустрічі з гостями. На нинішньому фестивалі свої
книги презентували тележурналіст Андрій Цаплієнко, який цього року
очолив журі конкурсу “Світ книги”, телеведуча Ольга Сумська, шоу-мен Ілля
Ноябрьов, співачка з дуету “Алібі” Ганна Завальська. Свою продукцію
представили видавництва України та Російської Федерації, ряд книг
продемонстрував Ізраїльський культурний центр.

Театрально-концертне життя
24 квітня у Палаці студентів Національної юридичної академії відбувся
концерт “Зірки аргентинського танго”. У музично-танцювальній програмі
брали участь зірки світової танго-сцени Себастіан Арсе і Маріана Монтес.
Акомпанував танцюристам кращий танго-оркестр Росії “Соледад” – єдиний у
цій країні колектив, який працює на одній сцені із світовими зірками
аргентинського танго. Свято відбулося за підтримки посольства
Аргентинської Республіки і Харківської облдержадміністрації.
10 квітня у концертному залі Харківської обласної філармонії відбувся
концерт австрійського диригента зі світовим ім’ям Ернеста Хойцеля. У
програмі – музика Чайковського, Штрауса, Брамса.
У рамках Декади творчої молоді у Харкові пройшли два концерти
англійського диригента Тімоті Рейніша і молодіжного академічного
симфонічного оркестру “Слобожанський”.
З програмою «Никогда никому не рассказывай» у Харкові виступила
автор і виконавець своїх пісень Вероніка Доліна.
27 квітня у ХАТОБі пройшов концерт Діани Арбеніної і групи “Нічні
снайпери”. Співачка презентувала новий альбом “Армія”.
26 квітня у кіноконцертному залі “Україна” відбувся концертспектакль з постановочними ефектами Пєлагеї.
В останній вечір весни у залі Харківського театру опери і балету дав
концерт легендарний французький композитор Мішель Легран.
19 червня у концертному залі Харківської філармонії відбувся концерт
одного из кращих скрипалів світу Родіона Замуруєва.
Кіномистецтво та відеокультура
23 квiтня в харкiвському кiнотеатрi "Боммеръ" вiдбулося вiдкриття
BOMMER International Film Festival. На цьому першому міжнародному
фестивалi, який вiдбувся в рамках нацiонального "Тижня довiри", пройшов
48-годинний показ фiльмiв нон-стоп. На участь в конкурснiй програмi було
подано 180 заявок вiд кiнематографiстiв з 30 країн свiту. Вiдбiркова комiсiя
вiдiбрала 25 фiльмiв.
“59” – так називається відеофестиваль, презентація якого відбулась в
Муніципальній галереї Харкова. У відкритті брала участь куратор фестивалю
Ірина Данилова (Нью-Йорк, Бруклін).
Виставки
“Класика литовської фотографії” таку назву має виставка Вітаса
Луцкуса, яка відкрилась у Харківській міській художній галереї за сприяння
Посольства Литви в Україні.
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Дутова О. У Харкові з'явились відбитки долоней відомих людей / О.
Дутова // Слобід. край.- 2010.- 18 трав.- («Харківский бузок»).
Дутова О. Фестиваль відкрито! / О. Дутова // Слобід. край.- 2010.- 18
трав.- («Харківский бузок»).
Ефанова М. “Харьковская сирень” набирает силу / М. Ефанова //
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Зеленина // Время.- 2010.- 27 апр.- (Дни Санкт-Петербурга в Харькове. Связь
времен).
Іщенко П. ХАТОБ дав джазу / П. Іщенко // Слобід. край.- 2010.- 22
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Коваленко Ю.”Харьковская сирень” – это уже традиция! / Ю.
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Корн М. Четыре вечера с Сергеем Рахманиновым / М. Корн // Харьк.
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Косенкова В. В память о земляке / В. Косенкова // Харьк. известия.2010.- 18 мая.
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Косенкова В. Пацифист Дашкевич презентует “Реквием” / В.
Косенкова // Харьк. известия.- 2010.- 24 апр.- (Город).

Косенкова В. Праздник кино – в первой столице / В. Косенкова //
2010.- 18 мая.- (Фестиваль).
Кочетов В. Його звали Вітас Луцкус / В. Кочетов // Слобід. край.2010.- 15 трав.- (Класика литовської фотографії).
Куличенко И. В Харькове стартовали Дни Санкт-Петербурга / И.
Куличенко // Харьк. известия.- 2010.- 24 апр.- (Город).
Куличенко И. Из Петербурга с любовью / И. Куличенко // Харьк.
известия.- 2010.- 27 апр.- (Побратимы).
Легендарный скрипач в Харькове // Харьк. известия.- 2010.- 19 июня.
Морозова М. В Харьков ворвется страсть аргентинского танго / М.
Морозова // Вечер. Харьков.- 2010.- 17 апр.- (Шоу).
Началась «Французская весна» // Харьк. известия.- 2010.- 13 апр.(Культура).
Павлов В. Юні музиканти зібралися у Харкові / В. Павлов // Слобід.
край.-15 трав.- (Фестиваль-конкурс).
Пилипенко М. Звезд мирового кино приветствовали даже скульпторы
/ М. Пилипенко // Вечер. Харьков.- 2010.- 18 мая.- (Фестиваль).
Пилипенко М. Харьков на четыре дня стал джазовой столицей
Украины / М. Пилипенко // Вечер. Харьков.- 2010.-17 апр.- (Событие).
Прево М. Универсальный язык / М.Прево // Харьк. известия.- 2010.- 1
мая.- (Культура).
Притула Е. Non-stop медіа подвел итоги / Е. Притула // Харьк.
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Притула Е. Джаз-фан Джон Скофилд / Е. Притула // Харьк. известия.2010.- 17 апр.
Притула Е. Честная игра началась / Е. Притула // Харьк. известия.2010.- 17 апр.
Росіна Н. «Харківський бузок» розквітне в середині травня / Н. Росіна
// Слобід. край.- 2010.- 6 трав.- (Кінофестиваль).
Рыбалко Л. Музыка не знает языков, кроме языка сердца / Л. Рыбалко
// Харьк. известия.- 2010.- 15 апр.- (Культура).
Рыбалко Л. Что несет нам постмодерн / Л.Рыбалко // Харьк. известия.2010.- 8 апр.- (Культура).
Светлова Е. Харьков живет в режиме нон-стоп / Е. Светлова // Вечер.
Харьков.- 2010.- 3 апр.- (Акция).
Свято, яке об'єднало професіоналів і шанувальників // Слобід. край.2010.- 27 квіт.- (Культура).
Соколинська О. Нон Стоп завершився. Хай живе Нон Стоп // О.
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Спасска Н. Дирижеров много, а хороших – единицы / Н. Спасская //
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Тинова Н. 59 секунд на кино – это много или мало? / Н. Тинова //
Время.- 2010.- 9 июня.- (Регион. События и факты).
Хижная М. Французский актер привезет коллекцию вин / М. Хижная
// Вечер. Харьков.- 2010.- 6 мая.- (Фестиваль).
Хижная М. Харьков собирает кинематографистов мира / М. Хижная //
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Чепалов А. Из Северной Пальмиры с любовью / А. Чепалов // Время.- 2010.27 апр.- (Дни Санкт-Петербурга в Харькове. Связь времен).
Чепалов А. Мы Дунай переплывем!.. / А. Чепалов // Время.- 2010.-22
мая.- (Фестивали. «Запорожца» ждут в Черкасах).
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реабилитация).
Матеріал підготувала: Казанцева Н.Ю – зав. сектором інформації з
питань культури та мистецтва.

ПРО КУЛЬТУРНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ІЗ ЗАРУБІЖНИМИ КРАЇНАМИ
(Інформаційна довідка за матеріалами преси
за ІІІ квартал 2010 року)
Дні культури
23 – 24 вересня у Харкові відзначались Дні іспанської мови і культури,
приурочені до 100-річчя з дня народження іспанського поета Мігеля
Ернандеса. В програму заходів входило відкриття меморіальної дошки М.
Ернандесу. Її встановили на будівлі по вул. Сумській, 44/2, де у 30-х роках
минулого сторіччя знаходився Харківський філіал Міжнародної організації
допомоги борцям революції. У Харківській філармонії відбувся концерт
іспанських виконавців авторської пісні Луіса Пастора і Лурдес Герри. У
заходах брали активну участь співробітники посольства Іспанії в Україні.

Конкурси, фестивалі
З 10 по 14 вересня у Харківській обласній філармонії пройшов І
Міжнародний фестиваль камерної музики “Харківські музичні вечори”. Ідея
його проведення належить двом харків’янам – скрипалю, лауреату
міжнародних конкурсів Валерію Соколову та піаністу, доценту Харківського
університету мистецтв ім. І.П. Котляревського Ігорю Приходько.
У концертах, які проходили в рамках фестивалю, брали участь Олексій
Огринчук, Ігор Четуєв, Валерій Соколов, альтист і режисер Бруно
Монсенжон.
У програму фестивалю “Харківські музичні вечори” увійшов також
вечір “Бруно Монсенжон розповідає”, на якому французький кінорежисер
представив фрагменти своїх музичних стрічок.
Студенти Харківського державного університету мистецтв ім.
Котляревського представляли Україну на І Всесвітньому фестивалі шкіл
лялькарів, який проходив у Санкт-Петербурзі. У фестивалі брали участь
представники відомих лялькових шкіл: російської, англійської, французької,
німецької, іранської, польської та ін. Харків’яни показали два спектаклі:
“Белый сон о белом Рождестве” та “Истории. Шагал”.
16 вересня у Харкові відкрився ХІІ Міжнародний фестиваль
фантастики - «Звездный мост-2010».
Театрально-концертне життя
Гастролі
Харкiвськi актори "Театру на Жуках" стали учасниками
iнтернацiонального театрального табору в замку Хартенберг (Чехiя). На
цьому форумi, на який з'їхалися представники трьох країн: Польщi, Францiї i
України, нашi актори показали виставу "Дванадцята нiч" по У. Шекспiру дiйство вiдбулося прямо на територiї замку.
У рамках заходів, присвячених Дню міста, Дню визволення Харкова та
Дню Незалежності України, у святковому концерті виступили Людмила
Гурченко, Робертіно Лоретті, Трофім, Жанна Фріске, гурт “Челсі”,
Олександр Розенбаум, Кріс Норман.
Новий сезон Харківський цирк відкрив унікальною російською
програмою “Цирк на воді”.
Кіномистецтво та відеокультура
Харкiв'янка Анна Мiнакова стала лауреатом Х мiжнародного
фестивалю поезiї на Байкалi (Iркутськ, Росiя). Трьохвилинний анiмацiйний
фiльм А. Мiнакової "Облака", зроблений нею за власним вiршем, отримав
третю премiю конкурсу вiдео-поезiї.

Образотворче мистецтво
Виставки
15 липня у Чугуєві відкрився 11-й Міжнародний рєпінський пленер.
Цього року у пленері брали участь десять художників з України, Росії та
Німеччини (Нюрнберг).
А незадовго до його відкриття, в рамках офіційного візиту до Харкова,
Чугуїв відвідала делегація із китайського міста Тянь-Цзи. Гості побували у
місцях, пов’язаних з іменем І. Рєпіна. Міські власті і керівники китайської
делегації досягли домовленості про участь у наступному рєпінському пленері
художників із Китаю.
В рамках Днів Нюрнберга у Харкові в галереї АВЕК відкрилась
виставка робіт сучасних німецьких художників Нори Матоци і Томаса Мая.
Національно-культурні товариства, центри
Побратимства
25 вересня у ХАТОБі відбулися святкування з нагоди 20-річчя
побратимства між Харковом та Нюрнбергом і 15-річчя Дому Нюрнберга у
Харкові. На заході були присутні представники міської та обласної влади і
гості із Німеччини. Під час святкового концерту для для гостей грав
Молодіжний академічний симфонічний концерт “Слобожанський”, за
диригентським пультом стояв уроженець Нюрнбергу Бургхард Ремпе,
солірувала також представниця Нюрнбергу – Моніка Теепе.
Література:
Бойко В. Людмила Гурченко привітала ветеранів з днем визволення
міста / В. Бойко // Слобід. край.- 2010.- 26 серп.
Бойко В. Харків відсвяткував День міста і День незалежності України /
В. Бойко // Слобід. край.- 2010.- 26 серп.
Виртуозы Москвы по-харьковски // Харьк. известия.- 2010.- 9 сент.
Головин С. Международный репинский: дан старт новому
десятилетию / С. Головин // Красная звезда (Чугуевский р-н).- 2010.- 17
июля.- (Искусство).
Горобець Ю. “Чугуїв – майстерня для поета...” / Ю. Горобець //
Слобід. край.- 2010.- 7 серп.- (Мистецтво).
Ефанова М. Артисты цирка решились на “мокрое дело” / М. Ефанова
// Веч. Харьков.- 2010.- 18 сент.- (Шоу).
Зайцева А. “Я прах, я глина, хоть зовусь Мигелем...” / А. Зайцева //
Время.- 2010.-23 сент.- (Регион. События и факты).
Искусство побратимов // Объектив.- 2010.- 30 сент.- (Выставка).
Испанский вариант // Харьк. известия.- 2010.- 25 сент.
Ламаалем Ю. Світові зірки камерної музики зіграють у Харкові / Ю.
Ламаалем // Слобід. край.- 2010.- 9 верес.
Макаренко Л. Харківські музичні вечори / Л. Макаренко // Слобід.
край.- 2010.- 18 верес.

Павлова Н. Харьковчане наделали шума в России / Н. Павлова // Веч.
Харьков.- 2010.- 18 сент.
Плетньова А. Свято музики / А. Плетньова // Слобід. край.- 2010.- 14
верес.
Сергеев С. На репинский пленэр приедут китайцы / С. Сергеев //
Красная звезда (Чугуевский р-н).- 2010.- 3 июля- (Визит).
Сергеева В. Дружба, скрепленная временем / В. Сергеева // Харьк.
известия.- 2010.- 28 сент.
Симоненко А. Фантастический бал «Звездный мост-2010» / А.
Симоненко // Харьк. известия.- 2010.- 16 сент.- (Культура).
Театр на Жуках выступит в старинном замке // Веч. Харьков.- 2010.10 июля.- (Обмен опытом).
Тинова Ника «Облака» Анны Минаковой / Ника Тинова // Время.2010.- 21 июля.
Харьков: испанские мотивы // Харьк. известия.- 2010.- 25 сент.
Чепалов А. Бруно Монсенжон: притяжение гениальности / А. Чепалов
// Время.- 2010.- 15 сент.- (Музыка. Фестивали).
Матеріал підготувала: Казанцева Н.Ю. – зав. сектором інформації
з питань культури та мистецтва.
ПРО КУЛЬТУРНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ХАРКІВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ ІЗ ЗАРУБІЖНИМИ КРАЇНАМИ
(Інформаційна довідка за матеріалами періодичних видань
за ІV квартал 2010 року).
ДНІ КУЛЬТУРИ
3 – 10 жовтня у Харкові проходили Дні єврейської культури. В рамках
заходів відбулись: творча програма „Єврейська культура очима дітей” у
єврейському культурному центрі „Бейт Дан”; виставка робіт на єврейську
тематику художниці Альони Іванової в галереї сучасного образотворчого
мистецтва „Костюринський провулок”; міжнародний фестиваль „Харьков
Клезмер Тег” з майстер-класами від провідних педагогів-виконавців в галузі
єврейської фольклорної музики, музичними вечорами і джем-сейшном;
вистави, концерти, виставки.
15 жовтня у Харкові відбулося відкриття Днів грецької культури. В
рамках Днів культури у філармонії відбувся концерт „Струни грецької душі”,
присвячений 85-річчю грецького композитора Мікіса Теодоракіса, а 23
жовтня у Харківському художньому музеї пройшли заходи, присвячені 100річчю з дня смерті Архипа Куінджі. У програмі заходів було заплановано
лекцію „Иллюзия света была его Богом”, виставку-публікацію „А.И.
Куинджи и его время: соратники и ученики”, а також відкриття четвертого

обласного конкурсу дитячого малюнка „Сияние Эллады”. Посвящение А.И.
Куинджи”, організованого Харківським міським товариством греків „Геліос”.
КОНКУРСИ
З 4 по 13 листопада 2010 року у Харкові проходив V Міжнародний
конкурс виконавців на українських народних інструментах ім. Г.М.
Хоткевича.
Конкурс було засновано у 1997 році Харківською обласною державною
адміністрацією, Харківською міською радою, Харківським державним
університетом мистецтв ім. І.Котляревського, Фондом національнокультурних ініціатив ім. Гната Хоткевича при підтримці Міністерства
культури і туризму України й присвячено пам’яті видатного діяча
української культури, композитора, виконавця-бандуриста, педагога,
письменника, драматурга, актора, режисера, фольклориста і громадського
діяча Гната Мартиновича Хоткевича.
Цього року у конкурсі брали участь близько 100 учасників з України,
Білорусі, Канади, Сполучених Штатів Америки, які представили надзвичайно
насичену та цікаву конкурсну програму.
До складу журі увійшли авторитетні фахівці музичного мистецтва з
України, Російської Федерації, Канади.
ФЕСТИВАЛІ
Музичні
24 вересня у Харкові відкрився ХVII міжнародний фестиваль класичної
музики „Харківські асамблеї”. Тема нинішнього фестивалю - „Брати
Рубінштейн і консерваторське братство”. У заході брали участь представники
найпрестижніших консерваторій України, Росії, Німеччини, Великобританії,
Литви, Польщі, Чехії. У калейдоскопі імен прославлених симфонічних
диригентів, учасників фестивалю, - Тімоті Рейниш (Великобританія), Юрій
Насушкін (Іспанія), Антоніо Лізаррага (Мексика-Австрія), Буркхард Ремпе
(Німеччина), Шаліко Палтаджян та Сергій Йовса (Україна); виступили
британці Карен Радкліфф (сопрано) та Майкл Белл (фортепіано), дует з
Каунаса у складі Сабіни Мартінатіте (сопрано) та Аудроне Ейтманавічюте
(фортепіано). Камерна музика звучала у виконанні російських митців з
Москви (заслужена артистка Росії Людмила Кузнєцова (фортепіано),
лауреати Міжнародних конкурсів Сергій Пудалов (скрипка) та Петро Гладиш
(віолончель) та Санкт-Петербурга (старовинну музику на старовинних
інструментах виконали Олександра Лістратова (барочна віолончель) та
Володимир Коденко (віолон). Польського акценту програмі фестивалю додав
заслужений колектив польської культури „Камерний ансамбль ім. І.Ф.
Доброжинського” Житомирської обласної спілки поляків.
У Харкові пройшов XVII Міжнародний фестиваль „Музика – наш
спільний дім”, у якому брали участь виконавці із Білорусі, Молдови, Росії та
України. Родзинкою нинішнього фестивалю став конкурс молодих
виконавців на арфі.

27-29 листопада у м. Желєзногорську Курської області (Росія) відбувся
ІІ Міжнародний фестиваль-конкурс «Золотые таланты содружества». У
заході взяли участь близько ста представників сфери мистецької освіти з
Росії, України та Білорусії. Змагання проходили у чотирьох номінаціях:
фортепіано, академічний вокал, струнно-смичкові інструменти та духові
інструменти.
Журі очолював Ворона Валентин Іванович, заслужений артист Росії,
професор Московського музично-педагогічного інституту імені ІполітоваІванова. До складу журі увійшли провідні митці московських мистецьких
ВНЗів, народні, заслужені артисти Росії.
Від Харківської області у змаганні взяли участь студенти Харківського
музичного училища імені Б.М.Лятошинського. За результатами конкурсу
харків’яни отримали перемогу у двох номінаціях з трьох:
І місце у номінації „фортепіано” – Ковинєв Родіон, студент четвертого
курсу фортепіанного відділення училища, викладач Самсоник Анна
Дмитрівна;
ІІ місце у номінації „класичний вокал” – Кадимян Давид, студент
четвертого курсу вокального відділення училища, викладач Дем`янюк
Людмила Іванівна, концертмейстер Границя Олена Володимирівна.
У рамках фестивалю пройшов круглий стіл з проблем мистецької
освіти Росії, України, Білорусії, де було відмічено досить високий рівень
професійної підготовки студентів Харківського музичного училища імені
Б.М.Лятошинського.
Найбільший джазовий фестиваль України „Jazz Bez” цього року
святкує своє десятиріччя. Вперше одним із міст-учасників фесту став Харків.
З 7 по 10 грудня у Будинку актора і Харківській обласній філармонії своє
мистецтво харків’янам продемонстрували виконавці із Польщі, Канади,
Аргентини, Нідерландів, Португалії, Росії і України.
Театральні
Студенти випускного курсу кафедри акторської майстерності
Харківського університету мистецтв ім. І.П. Котляревського Д. Обєдніков і
С. Бунзяк (майстерня режисера і педагога Л. Садовського) брали участь у V
Міжнародному фестивалі-школі „Територія”, який проходив у Москві.
19 – 26 листопада у Харкові проходив VІІІ фестиваль недержавних
театрів України і Росії „Курбалесія”.
Фольклорні
З 28 по 31 жовтня у Харкові проходив V міжнародний фестиваль
традиційної народної культури „Покуть”, у якому брали участь близько 40
колективів з України, Росії та Білорусі. У програмі фестивалю – виступи
музичних, вокальних, хореографічних колективів, конкурсні змагання
учасників, творчі майстер-класи, виставка робіт майстрів декоративноприкладного мистецтва, засідання дискусійного клубу і виїзні виступи
колективів-учасників в районах Харківської області. У рамках фестивалю
було передбачено міжнародні науково-практична конференція „Традиційна

культура в умовах глобалізації: сучасні соціокультурні практики” і „круглий
стіл” „Этнический туризм: ситуации общественной огласки”.
ГАСТРОЛІ
У Харкові на стадіоні „Металіст” відбувся грандіозний концерт „Хіти –
80-х” за участі зірок вітчизняної і зарубіжної естради – „Boney M”,
„Eruption”, „Ottawan”, „На-на”, „Gipsy Gitanes”, Sabrina, „Londonbeat”, „КарМен”, „Комбинация”, Юрій Шатунов.
19 жовтня у Концертному залі Харківської філармонії виступив
ансамбль старовинної музики „Солісти Швейцарії”. Виконавці: Андрес
Габетта (барочна скрипка), Карстен Еккерт (блок-флейта), Денис Северин
(барочна віолончель), Дітер Вейц (клавесин).
26 жовтня у ХАТОБі пройшов концерт японської піаністки і
композитора Кейко Мацуї.
27 жовтня у Великому залі Харківського театру опери і балету ім. М.В.
Лисенка відбувся відбувся виступ юного віртуоза із Бельгії, скрипачки Естер
Ю.
У жовтні на гастролях у Харкові побували: Вітас, Надєжда Кадишева,
групи „Белый орел”, „Сурганова и Оркестр”, „Бутырка”, „Крематорий”,
ансамбль танцю Грузії. 16 жовтня у ХАТОБі відбувся творчий вечір
популярного актора театру і кіно Валентина Гафта.
15 листопада у Харківській філармонії в концерті циклу „Королі
рейтингу” виступив відомий дует - Ерік Шуман (скрипка, Німеччина) та
Олег Полянський (фортепіано).
17 листопада у Будинку органної і камерної музики в рамках проекту
„Видатні органісти сучасності” відбувся концерт Маргарити Шабловської
(Німеччина).
16 листопада у ХАТОБі відбудеться концерт Оркестру ім. Олега
Лундстрема „Джаз со всеми остановками”. Спеціальний гість концерту вокалістка Марі Карне.
26 листопада у ХАТОБі пройшов авторський вечір Михайла
Жванецького.
На гастролях у листопаді також побували – шоу-балет „Тодес”, Тото
Кутуньо, Крістіна Орбакайте, група „Би-2”.
3 грудня у Харківському національному театрі опери і балету виступив
відомий італійський диригент, виходець з України, Андрій Юркевич.
14 грудня у Харкові виступив французький гітарист-віртуоз Філіпп
Вілла.
16 грудня у Харківській філармонії звучали пісні і арії американських
композиторів у виконанні Джессіки Аллен (сопрано) і Джефрі Бютнера
(фортепіано).
У гастрольній афіші грудня – Любов Успенська, Олена Воробєй,
Державний академічний ансамбль народного танцю ім. Ігоря Моісєєва,
Жанна Фріске.

На театральних сценах Харкова виступили: 5 жовтня у театрі ім.
Т.Г.Шевченка - театр „Арбат” зі спектаклем „Мастер и Маргарита”, 7 жовтня
у ХАТОБі – Московський театр Романа Віктюка з виставою „Нездешний сад.
Рудольф Нуреев”. 24 жовтня у ХАТОБі - Н. Бочкарьова і Г. Антипенко зі
спектаклем „Результат налицо”; 30 жовтня – Л. Артем’єва, Гоша Куценко,
Марат Башаров, Д. Мар’янов з комедією „Ladies Night. Только для женщин”;
5 листопада – у ХАТОБі спектакль „Сирано де Бержерак” з Сергієм
Безруковим та Лізою Боярською у ролях. 9 листопада у театрі ім.
Т.Г.Шевченка пройшов моноспектакль „Дикарь Forever, или В защиту
пещерного человека”, де головну і єдину роль зіграв відомий російський
актор Георгій Дронов. 23 листопада у ХАТОБі Московський театр „Империя
звезд” показав спектакль „Ленинградский романс” з Ігорем Петренко,
Катериною Климовою, Дмитром Ісаєвим у ролях. 21 грудня у ХАТОБі
виступила Ірина Муравйова у ювілейному спектаклі „Жена-интриганка, или
Актеры меж собой”.
КІНОМИСТЕЦТВО ТА ВІДЕОКУЛЬТУРА
У Харкові пройшов „Манхеттенський фестиваль короткометражних
фільмів”. У програмі фестивалю 2010 року – 10 стрічок авторів із Австралії,
Канади, Мексики і європейських країн, включаючи Польщу і Хорватію.
Організатори демонстрації конкурсної програми в Україні – кінокомпанія
„Артхаус Трафік”.
З 14 по 20 жовтня у „Кінопалаці” проходив фестиваль „Нове німецьке
кіно”.
За сприяння посольства Франції у ряді міст України, в тому числі і у
Харкові, проходив фестиваль французького документального кіно,
присвячений 21-й річниці підписання Конвенції ООН про права дитини.
НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ ТОВАРИСТВА, ЦЕНТРИ
У харківському костьолі Успіння Пресвятої Божої Матері було
показано виставу „День гніву” за п’єсою польського драматурга і поета
Романа Брандштеттера. Постановку п’єси здійснив режисер Павло Скурський
і театр „Dzwon” Дніпропетровської громадської організації Центру польської
культури ім. Кароля Войтили за допомогою товариства „Wspolnota Polska”
при Генеральному консульстві Республіки Польща у Харкові.
Прем’єру спектакля було приурочено до Міжнародного дня пам’яті
жертв Холокосту.
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Зозуля И. Харьковчане не пожалели денег для кумиров / И. Зозуля //
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Коваленко Ю. Обмен опытом с Евгением Мироновым / Ю. Коваленко
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Чепалов А. Волшебная палочка Андрея Юркевича / А. Чепалов //
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