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ОБЛАСТІ ІЗ ЗАРУБІЖНИМИ КРАЇНАМИ
(Інформаційна довідка
за матеріалами преси та інтернет-ресурсів
за І квартал 2018 року)
Вип. 1
Конкурси
Музика
19 – 27 березня 2018 року в Харківській середній музичній
спеціалізованій школі-інтернаті проходив ХІІІ Міжнародний конкурс
юних піаністів Володимира Крайнєва.
Цього року в конкурсі взяли участь 56 музикантів з України, Франції,
США, Канади, Австрії, Литви, Грузії, Австралії, Казахстану, Румунії тощо.
Харків представили піаністи музичної школи-інтернату, дитячих музичних
шкіл №9, 12, 15, ліцею мистецтв і Харківського музичного училища ім. Б. Н.
Лятошинського.
В обов’язковій програмі нинішнього конкурсу для виконання були
твори двох композиторів – Клода Дебюссі та Петра Чайковського.
Голова журі – піаніст, віце-президент Європейської асоціації музичних
конкурсів для юнацтва (EMCY) Юстас Дваріонас (Литва).
За результатами конкурсу, у молодшій віковій групі перша премія не
присуджувалась – тільки друга і три третіх, а у старшій – одна перша премія,
дві других і дві третіх. У число кращих юних виконавців увійшли музиканти
з Австралії, Канади, Литви і з кількох регіонів України – Харківської,
Сумської, Одеської, Чернівецької областей та Києва. Звання лауреатів
отримали харків’янки Дарина Саннікова, Марія Чуприна та Марія Кургузова.
Дипломи та спеціальні призи від спонсорів їм вручили члени журі, до якого,
крім українських музикантів, увійшли професори музичних академій з
Лондона та Праги.
Довідка: Перший конкурс юних піаністів Володимира Крайнєва
пройшов у Харкові у березні 1992 року. Натхненником конкурсу і першим
головою журі став народний артист СРСР і України, професор Московської
державної консерваторії ім. П. І. Чайковського та Ганноверської вищої
школи театру і музики, піаніст Володимир Крайнєв (1944 – 2011). Конкурс
проводиться раз на два роки на базі Харківської середньої спеціалізованої

музичної школи-інтернату. За життя Володимира Крайнєва відбулося 10
конкурсів.
Джерело інформації:
Конкурс юных пианистов // Харьков. известия.- 2018.- 20 марта.
http://www.city.kharkov.ua/uk/news/u-kharkovi-proyshov-mizhnarodniykonkurs-yunikh-pianistiv-volodimira-krayneva—38276.html
Образотворче мистецтво
Юні митці Чугуївського району відзначилися на щорічному
міжнародному конкурсі «Діти не хочуть війни», який проходив у столиці
Франції Парижі.
Цього року в номінації «Образотворче мистецтво» високі нагороди
отримали учні Чугуївської дитячої художньої школи ім. І. Ю. Рєпіна
Богдан Снигирь і Катерина Литвин.
Богдан Снигирь отримав золоту медаль та став лауреатом I премії, а
Катерина Литвин, стала лауреатом III премії у номінації «Образотворче
мистецтво». Юні художники отримали сертифікати – подяки за вагомий
внесок у розвиток культури і дружби між Україною та іншими
європейськими країнами.
Дипломом від Президента міжнародного журі конкурсу за підготовку
переможців, професійну викладацьку роботу нагороджена викладач ЧДХШ
ім. І.Ю. Рєпіна, член Національної спілки художників України Лещенко
Оксана Іванівна.
Роботи переможців будуть експонуватися в різних містах Франції.
Джерело інформації:
Європейські перемоги чугуївців // Слобід. край.- 2018.- 22 берез.
http://chuguev-rada.gov.ua/news/id/3475
Фестивалі
З 14 по 29 березня 2018 року у Харкові відбувся міжнародний
музичний фестиваль Kharkiv music fest.
Музичний фестиваль пройшов під патронатом ХОДА. Ініціював
проведення заходу відомий піаніст та диригент, харків’янин Станіслав
Христенко.
Спадкоємець тогорічного музичного фестивалю «Дзеркальний
струмінь» – Kharkiv music fest – проходив у ХНАТОБі та Харківській
філармонії. Його учасниками стали солісти й диригенти з України, США,
Німеччини, Австрії та Польщі.
Відкрив фестиваль концерт «З нового світу», у якому брав участь зірка
світового масштабу – піаніст Сергій Бабаян, диригент – Станіслав
Христенко.
В рамках фестивалю анонсовано концерти та заходи, серед яких:
проект «Бах – 333» – концерт у філармонії та в різних точках Харкова,
присвячений 333-й річниці з дня народження Йоганна Себастьяна Баха;
проект Art&Piano: грай яскраво – розмальовані місцевими художниками

піаніно, які з’являться та зазвучать у різних громадських місцях (аеропорт,
залізничний вокзал, метро, торговельні центри). Захід відбувся 28 березня.
Подією фестивалю є виступ струнного оркестру, до складу якого
запрошені 26 кращих музикантів зі
всієї країни, а також концерт для
людей з інвалідністю 27 березня в
Будинку офіцерів.
Крім
того,
зазначено
що
музиканти проведуть зустрічі з учнями
загальноосвітніх шкіл районів та
лекції й майстер-класи гри на піаніно –
з учнями музичних закладів освіти.
Арт-директор Kharkiv music fest – 2018 Станіслав Христенко, музиканти
фестивалю разом зі студентами Академії лідерства відвідають Люботин,
Красноград, Первомайський, Валки, Нову Водолагу, Лозову та Пісочин.
Також будуть проводитися круглі столи, присвячені темі доступності
музичної культури в малих містах.
Джерело інформації:
Гвардейцы на концерте // Харьков. известия.- 2018.- 5 апр.
Лебедь М. Всемирные музыканты порадуют Харьков классикой / М.
Лебедь // Вечер. Харьков.- 2018.- 6 марта.
Играй ярко! // Харьков. известия.- 2018.- 24 марта.
Подарок любителям классической музыки // Харьков. известия.- 2018.22 марта.
Фестиваль «Бах-333» в разгаре // Харьков. известия.- 2018.- 22 марта.
Харьков в ожидании Kharkiv music fest // Харьков. известия.- 2018.- 24
февр.
http://kharkivoda.gov.ua/news/91584
http://varta.kharkov.ua/news/city/1198250
17 березня 2018 року у Палаці студентів НЮУ ім. Ярослава Мудрого
пройшов Міжнародний вокальний фестиваль-конкурс Sunflower Fest.
Талановиті та обдаровані вокалісти приїхали з різних куточків України.
Оцінювало їх представницьке журі із Харкова, Києва, Італії та Китаю.
Джерело інформації:
Клебча Е.Sunflower Fest объединяет таланты / Е. Клебча // Харьков.
известия.- 2018.- 31 марта.
Виставки
Презентація робіт учасників програми SWAP: UK/UKRAINE
(«Обмін: Великобританія/Україна») проходив з 16 березня по 15 квітня
2018 року у ЄрміловЦентрі в Харкові.
Вісім художників (Поліна Карпова, Марія Куликовська, Антон Лапов,
Вова Воротньов; Кунг Хва Шон, Стівен Шіхан, Вікі Торнтон, Адам Волкер)

брали участь у мистецьких резиденціях в Україні та Великій Британії у 2017му і демонстрували результати своїх візуальних досліджень.
Кураторська команда фінальної виставки – Олена Касперович
(ЄрміловЦентр), Ілля Заболотний (Британська Рада). Куратор освітньої
програми виставки – Анастасія Хлестова (Харківська муніципальна галерея).
Джерело інформації:
В «ЕрмиловЦентре» открылась украинско-британская выставка //
Вечер. Харьков.- 2018.- 20 марта.
SWAP: UK/UKRAINE // Харьков. известия.- 2018.- 15 марта.
SWAP: UK/UKRAINE в ЕрмиловЦентре // Харьков. известия.- 2018.- 22
марта.
Лебедь М. Художники покажут результаты визуальных исследований /
М. Лебедь // Вечер. Харьков.- 2018.- 13 марта.
http://www.britishcouncil.org.ua/programmes/arts/visualarts/swap/exhibition
Кіномистецтво та відеокультура
11 – 14 січня 2018 року у Харкові відбувся фестиваль французького
короткометражного кіно «Короткі дні – Короткий метр».
Проект
реалізується
за
підтримки
французького культурного центру «Alliance
française de Kharkiv».
Протягом чотирьох днів харків'яни
переглянули порядку 25-27 короткометражних
фільмів та анімаційних. Кожен день – нові
стрічки.
Покази пройшли в хабі «Fabrika.space»
мовою оригіналу з субтитрами.
Джерело інформації:
Андреева Ю. Французы покажут кино без
Жерара Депардье / Ю. Андреева // Веч. Харьков.- 2018.- 11 янв.
http://insidernews.info/v-xarkove-pokazhut-francuzskoe-kino/
https://kh.vgorode.ua/event/festyvaly/1983026-festyval-frantsuzskohokorotkometrazhnoho-kyno
Колекцію нових та найкращих французьких фільмів глядачам по всій
Україні представили компанія «Артхаус Трафік» та Французький
Інститут в Україні – стартував щорічний фестиваль найгучніших
французьких кінопрем'єр «Вечори французького кіно». У 2018 році він
проходить уже в тринадцяте.
У Харкові «Вечори французького кіно» пройшли з 25 січня по 31
січня 2018 року у кінотеатрі «8½».
У програмі фестивалю представлено стрічки: «Роден» (режисер Жак
Дуайон), «Молодий Годар» (режисер Мішель Хазанавічус), «Хепі-енд»
(режисер Міхаель Ханеке), «Шукайте жінку» (режисер Су Абаді).

Джерело інформації:
Французские кинопремьеры // Харьков. известия.- 2018.- 27 янв.
https://www.cineplo.com/UA/Kharkov/1762819050614423/8%C2%BDFestival
15-18 лютого 2018 року у Харкові в кінотеатрі «Боммер» пройшов
фестиваль короткометражного ірландського кіно.
До програми увійшли десять різножанрових фільмів, більшість з яких
отримали нагороди престижних
міжнародних кінофестивалів.
Харків'яни подивились фільми
«Квиток в майбутнє», «Хельга, або
Знайомство в мережі», «Сумніви»,
«Дуель», «Друзі для обідів»,
«Перспективи»,
«Дзвінок»,
«Художники»,
«В
пошуках
роботи», «Черга».
Джерело інформації:
http://www.city.kharkov.ua/ru/news/u-bommeri-proyde-festivalkorotkometrazhnogo-kino-z-irlandii-37853.html
З 15 по 18 лютого 2018 року у Харкові в Fabrika.space пройшов
фестиваль французького комедійного кіно «l Amour toujours».
У програмі фестивалю: «21 ніч з Патті», «Week-ends», «Літня казка»,
«Дві осені три зими». Покази пройшли на мові оригіналу з українськими та
російськими субтитрами.
Джерело інформації:
Фестиваль французского кино // Харьков. известия.- 2018.- 15 февр.
https://kh.vgorode.ua/news/dosuh_y_eda/355634-pryhlasy-luibymuui-vkharkove
З 23 по 25 лютого 2018 року у Харкові у кінотеатрі «Планета кіно»
проходив III фестиваль бразильського кіно, організований Почесним
Консульством Федеративної Республіки Бразилія у Харкові.
У відкритті фестивалю брав
участь Надзвичайний та Повноважний
Посол
Федеративної
Республіки
Бразилія в Україні Освальдо Біато та
Почесний
Консул.
Федеративної
Республіки Бразилія в Харкові Сергій
Куцевляка.
У програмі фестивалю три фільми:
документальний фільм «Іван – повертаючись у минуле», комедія «Босса
Нова» и драма «Шингу».

Джерело інформації:
Фестиваль бразильського кіно // Харьков. известия.- 2018.- 24 февр.
http://cross-media.org.ua/content/v-harkovi-u-kinoteatri-planeta-kinovidbudetsya-iii-festival-brazilskogo-kino
З 1 по 7 березня 2018 року кінотеатрі «Боммер» пройшов IV
Міжнародний фестиваль короткометражних фільмів «Світло».
Глядачам представлена добірка з 40 фільмів з України, Швейцарії,
Іспанії, Німеччини, Франції, Ізраїлю,
Білорусі, США та інших країн.
За словами організаторів, мета
кінофестивалю
–
створення
платформи для збору і популяризації
«світлого»,
просвітницького,
морального кіно. Він виступає за
формат фільмів, передач, відеотворів,
в яких не буде місця насильству і аморальності, а також за розвиток
української культури, поліпшення духовного, морального стану суспільства.
Джерело інформації:
«Светлое» кино без насилия // Харьков. насилия.- 2018.- 1 марта.
http://www.city.kharkov.ua/uk/news/u-kharkovi-proyde-festival-svitlogokino-38052.html
8-й Фестиваль американського кіно «Незалежність» за підтримки
Посольства США в Україні продовжує покази фільмів з документальної
програми фестивалю в містах України.
У Харкові покази відбулися з 15 по 18 березня у
«Fabrika.space».
Фестиваль представив добірку документальних
стрічок від American Showcase на широкий спектр тем:
від проблем шкільної освіти, класової нерівності,
підготовки юної боксерки до Олімпійських ігор і до
реальної історії справжньої дружби та творчості
легендарного саксофоніста, композитора Джона
Колтрейна.
Також передбачена зустріч з гостями фестивалю.
Фільми демонструються мовою оригіналу з
українськими субтитрами.
Джерело інформації:
Где можно бесплатно посмотреть американское кино // Вечер.
Харьков.- 2018.- 15 марта.
https://allkharkov.ua/venues/event/75820.html

Національно-культурні центри та товариства
З 17 березня по 1 квітня 2018 року у Харкові пройде фестиваль
грецької культури, присвячений Дню Національного Відродження Греції.
Організатори фестивалю – Громадська організація «Харківське міське
товариство греків «Геліос». Заходи пройдуть за підтримки відділу по роботі з
об'єднаннями громадян Харківської міської ради, Федерації грецьких
товариств України, Одеської філії Грецького фонду культури, благодійної
організації «Фонд Бумбураса».
У програмі: презентація збірки віршів «Константінос Кавафіс.
Вибране», виданої Інститутом літератури ім. Т.Г. Шевченка в серії
«Бібліотека світової літератури». Це перше видання поезії видатного
грецького поета українською мовою. Також – свято для дітей, присвячене
Дню Незалежності Греції, і буде оголошений VIII Обласний конкурс
дитячого малюнка «Сяйво Еллади» на тему «Великі греки усіх часів»;
відбудуться урочисті збори, присвячені Дню Національного Відродження
Греції. На любителів грецької культури чекає вечір «Понтійські греки:
історія, культура, традиції».
Довідка:
Фестиваль
грецької
культури
присвячений
Дню
Національного Відродження Греції, який відзначається щорічно 25 березня.
У цей день греки всього світу віддають шану героям Революції 1821-1829
років.
Джерело інформації:
Дни Эллады в Харькове // Харьков. известия.- 2018.- 13 марта.
http://www.city.kharkov.ua/uk/news/kharkivyan-zaproshuyut-na-festivalgretskoi-kulturi-38145.html
Пам’ять
Делегація з Чеської Республіки прибула до Харкова, щоб відвідати
пам'ятні місця, пов'язані з битвою під селом Соколове Зміївського району,
яка відбулася 75 років тому.
Учасники делегації ознайомилися з історичними пам'ятками Другої
світової війни, пов'язаними з чехословацьким батальйоном, який взяв участь
у битві під Соколовим. У делегацію увійшли понад 200 осіб - представники
Міністерства оборони Чехії, чеської громадської організації «Соколове»,
родичі учасників бойових дій.
8 березня гості поклали квіти до братської могили на вул. Літературній,
де поховано близько 900 безіменних воїнів різних національностей, які
загинули під час визволення Харкова.
Також чеська делегація відвідала місце біля будівлі, на якій
встановлена меморіальна дошка командиру роти 1-го Чехословацького
окремого піхотного батальйону Отакару Ярошу, який загинув у битві під
Соколовим 8 березня 1943 року. Іноземні гості побували і у дворі будинку, де
75 років тому командир Чехословацького окремого піхотного батальйону
Людвіг Свобода зачитав наказ про висування батальйону до села Соколове.

9 березня в Змієві і в Соколовому пройшли урочистості, присвячені 75річчю пам'ятних подій, в тому числі і військово-історична реконструкція
бою.
Довідка: Битва при Соколовому – битва радянських і чехословацьких
військ з німецько-фашистськими військами, яка тривала з 8 по 13 березня
1943 року. У цій битві брав участь 1-й Чехословацький окремий піхотний
батальйон, який став першим чехословацьким підрозділом, що вступив у бій
з німецькими військами під час Другої світової війни.
Джерело інформації:
В память о героических событиях // Харьков. известия.- 2018.-13 марта.
Здесь ковалась Победа // Харьков. известия.- 2018.-13 марта.
http://www.city.kharkov.ua/uk/news/u-kharkovi-vidznachili-75-richchyabitvi-bilya-sokolovo-38139.html
http://www.mil.gov.ua/news/2018/03/10/na-harkivshhini-gromadyani-trohkrain-evropi-vshanuvali-geroizm-vizvoliteliv-ukraini/
У березні 2018 року в мексиканському місті Мерида відкрили
пам’ятник на честь українського науковця Юрія Кнорозова, який
розшифрував писемність майя.
Монумент встановили поруч з
Великим музеєм світу майя, його автором
став скульптор Пачеллі. На триметровому
пам’ятнику зображений Юрій Кнорозов з
улюбленою кішкою Асею на руках.
Загальна висота монумента – близько трьох
метрів.
Юрій Кнорозов народився в селищі
Южний
під
Харковом.
Світову
популярність він завоював своєю розшифровкою писемності стародавнього
народу майя.
Джерело інформації:
Мировое признание // Харьков. известия.- 2018.- 20 марта.
Увічнили харків’янина // Слобід. край.- 2018.- 15 берез.
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2434971-v-meksici-vstanovilipamatnik-ukraincu-akij-rozsifruvav-pisemnist-maja.html
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