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ПРО КУЛЬТУРНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ХАРКІВСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ ІЗ ЗАРУБІЖНИМИ КРАЇНАМИ  

 
(Інформаційна довідка за матеріалами періодичних видань 

за І квартал 2012 року). 
 

КОНКУРСИ 
19 березня 2012 року у Харкові стартував ХІ Міжнародний конкурс 

юних піаністів Володимира Крайнєва, у якому брали участь близько 40 
учасників із України, Росії, Білорусі, Молдови, Німеччини, Китаю, Норвегії, 
Південної Кореї. 

Конкурс проходив у двох вікових групах: молодшої (до 13 років 
включно) і старшої (з 14 до 17 років) у великому залі Харківської середньої 
спеціалізованої музичної школи-інтернату. 

Журі змагання очолив професор Ганноверської вищої школи музики і 
театру Бернд Гецке. Юних конкурсантів оцінювали видатні музиканти 
України, Росії, Китаю. 

Програмою конкурсу було передбачено проведення майстер-класів 
видатних піаністів та членів журі. 

 
ФЕСТИВАЛІ 

Театральний 
З 6 по 10 лютого в Будинку Актора Харкова відбувся II Міжнародний 

театральний фестиваль малих форм «Театронік».  
Цього року географія молодого, але вже досить відомого фестивалю, 

значно розширилася. Окрім харківських труп («Можливо», «Театр 19», театр 
«Дотик», театр «Дель П’єро», театр «P.S.», ВТО «Чудові квіти»), які публіка 
вже встигла полюбити, на суд публіки свої постановки представили гості з 
Естонії (театр «Дієслово», Таллінн), Росії («Свій театр», Вологда; театр-
студія «Струна», Новосибірськ), Білорусі (Могильовський театр драми) і 
Республіки Дагестан. (Російський драматичний республіканський театр ім. 
Горького, Махачкала). 

 
Сучасної поезії  

З 29 лютого по 4 березня у Харкові проходив Міжнародний фестиваль 
сучасної поезії ім. Бориса Чичибабіна.  

Як відзначають організатори, фестиваль сучасної поезії вже став 
однією з найпомітніших культурних подій у житті нашого міста. У ньому 
брали участь сучасні поети з України, Росії, Білорусі. 

У програмі XI фестивалю заплановані круглі столи, поетичні вечори, а 
також Чичибабінські читання за участю дослідників творчості харківського 
поета з України та Росії. 

Заходи проходили в Центрі культури Київського району (у приміщенні 
«Чичибабін-Центру») та Харківському національному університеті мистецтв 
імені І. П. Котляревського. 



Музичний 
З 30 березня по 4 квітня у Харкові проходив XIV міжнародний 

фестиваль «Рахманінов і українська культура»  
Цьогорічний фестиваль присвячено незвичайній, але важливій для 

історії музики даті – 120-річчю від дня першого концерту С. Рахманінова в 
Харкові. Саме з цього дня почалася його концертна діяльність. 

Фестиваль також відзначив 150 років від дня народження видатного 
архітектора О. Бекетова, а один з концертів був присвячений пам'яті В. 
Крайнєва. 

Для харків'ян і гостей міста виступили Іван Мощук (фортепіано, США), 
арфістка Іріада Побережна (США), піаніст Ільдар Ханнанов (США), органіст 
Станіслав Калінін (Україна) та ін. В рамках фестивалю пройшов IX 
Міжнародний науково-теоретичний симпозіум «С. Рахманінов: на зламі 
століть». 

ГАСТРОЛІ 
19 січня у Харківській філармонії в рамках гастрольного туру по 

Україні виступила німецька скрипачка Катрін тен Хаген. У програмі 
концерту – твори Бетховена, Штрауса, Дебюссі, Бартока. Скрипачка грала на 
старовинному інструменті роботи Андреа Гварнері.  

Унікальний концерт джазової музики пройшов 1 лютого у концертному 
залі Харківської філармонії. Свою віртуозну виконавську майстерність 
харків’янам показав знаменитий джазовий дует із Німеччини „Spiritual 
Standards” у складі Яна фон Клевітца і Маркуса Бургера.  

У Харківській філармонії пройшов сольний концерт одного із 
провідних акордеоністів Франції Флоріан Демонсан. 

Датський флейтист, колишній харків’янин  Сергій Тихонов разом із 
німецьким піаністом Міхаелем Цишангом дав єдиний концерт у рідному 
місті. Музикант виконав програму „Міфологічна сюїта” на інструментах із 
дорогоцінних металів. 

На запрошення харківського Театру на Жуках до України приїздив 
музично-драматичний театр із Польщі „Брама”. 3 – 6 квітня він виступив у 
Харкові в Театрі на Жуках і на малій сцені Палацу студентів юридичної 
академії, зі спектаклями „Емоції у звуці” і „Ми”. Крім того, 5 квітня „Брама” 
провела майстер-класи для студентів театрального відділення Харківського 
національного університету мистецтв ім. Котляревського. 

 
КІНОМИСТЕЦТВО ТА ВІДЕОКУЛЬТУРА 

З 26 січня по 29 лютого в українських кінотеатрах, у тому числі і 
харківських, проходив фестиваль „Вечори французького кіно”. В програмі – 
найбільш цікаві картини 2011 року. 

 
ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО 

На початку березня у європейських країнах відбулись міжнародні 
конкурси дитячої та юнацької творчості: у Чехії – „Мирне життя людей”, у 
Польщі – „Завжди зелено, завжди небесно”. В обох брали участь і заслужено 



отримали дипломи лауреатів вихованці Чугуївської дитячої художньої школи 
ім. Іллі Рєпіна. 

 
Література: 
Анничев А. Неземная музыка для землян / А. Анничев // Время.- 2012.- 

24 янв. 
В Украине наступят „Вечера французского кино” // Время.- 2012.- 2 

янв. 
Всего один день скрипка Гварнери в Харькове! // Время.- 2012.- 18 янв.  
Гордиенко В. Харьковчане услышали звуки золотой флейты / В. 

Гордиенко // Веч. Харьков.- 2012.- 17 марта. 
Зозуля И. В Харьков привезли скрипку Андреа Гварнери / И. Зозуля // 

Веч. Харьков.- 2012.- 21 янв.- (Гастроли). 
Ковальская Е. На Чичибабинском фестивале нет места графомании / 

Е. Ковальская // Веч. Харьков.- 2012.- 25 февр. 
Костин Г. Интерпретации на христианскую тему / Г. Костин // Харьк. 

известия.- 2012.- 2 февр. 
На призы конкурса Крайнева // Харьк. известия.- 2012.- 20 марта. 
Немецкий джаз в Харькове! // Время.- 2012.- 25 янв. 
Непомнящий В. Талантливая молодежь Чугуевщины / В. Непомнящий 

// Красная звезда (Чугуевский р-н).- 2012.- 17 марта. 
Театр на Жуках привозит «Браму» // Харьк. известия.- 2012.- 24 марта.  
Театральный фестиваль «Театроник» - уже в Харькове // Харьк. 

известия.- 2012.- 7 февр. 
Флориан Демонсан: „наш” француз // Время.- 2012.- 11 янв. 
 
 
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 2012 року). 

 
ДНІ ЄВРОПИ 

З 18 травня Харківщина відзначає Дні Європи в Україні. 
20 травня 2012 року у Харкові в саду ім. Т.Г. Шевченка в рамках 

святкування відбулося урочисте відкриття „європейського містечка”. У 
церемонії відкриття брали участь перший заступник голови Харківської 
облдержадміністрації Валентин Дулуб, Генеральний консул Російської 



Федерації у Харкові Сергій Семенов, консул генерального консульства 
Республіки Польща у Харкові Богуміл Селерський, начальник культури і 
туризму облдержадміністрації Дмитро Кузнєцов.  

Дні Європи – це щорічне свято толерантності, прав людини і 
європейської інтеграції. Організація „євромістечка” – це зручна нагода 
познайомитись з культурою різних країн Європи. Гості містечка 
ознайомились із літературною експозицією „Європа – наш спільний дім”. 
Для них було організовано конкурси, вікторини й концертну програму 
„Музична прогулянка Європою”.  

У програмі свята в Харківській філармонії відбувся фестиваль 
польсько-української музики ім. К. Шимановського. А 22 травня – 
громадські читання на тему „Україна ЄС: спілкування без кордонів. 
Реальність чи мрії?”. 

ФЕСТИВАЛІ 
Мистецькі 

З 10 по 13 травня 2012 року у Харкові проходив ІV Міжнародний 
фестиваль короткометражних фільмів „Харьковская сирень” На участь у 
фестивалі подали заявки майстри кіно із семи країн світу: Франції, ФРН, 
Польщі, Сирії, Литви, Росії, Татарстану і України. На нинішній форум 
приїхали гості із Росії, Польщі, Франції, США. Спеціальним гостем 
фестивалю став Ален Делон.  

Фільми, відібрані до перегляду, оцінювали відомі режисери, 
сценаристи, актори із Франції, України і Росії. Очолив журі народний артист 
Російської Федерації, сценарист Володимир Фокін. До його складу увійшла і 
почесний гість фестивалю Мілен Демонжо. 

В рамках фестивалю пройшли: презентація книги кінокритика В. 
Міславського, присвяченої життю і творчості українського винахідника 
кінематографу Йосифа Тимченко, творча зустріч з Адою Роговцевою, вечір 
пам’яті Едіт Піаф, працювала виставка, присвячена всесвітньо відомій 
дизайнеру театральних і балетних костюмів Варварі Каринській тощо. 

10 травня в саду ім. Шевченка французький співак, викладач вокалу і 
продюсер шоу талантів Рішар Кросс дав караоке-майстер-клас для харків’ян. 

11травня відбулась творча зустріч з Аленом Делоном. 
В рамках фестивалю на фасаді будинку 10/12 на проспекті 

Московському було відкрито меморіальну дошку Йосипу Тимченку, нашому 
видатному земляку, механіку, який перший у світі винайшов кіноапарат.  

„Гран-прі” фестивалю „Харьковская сирень” отримав фільм польського 
режисера Петра Субботка „Глазго”. Спеціальний приз від Мілен Демонжо – 
фільм „Енмеш” Айнура Аскарова із Росії. 

Срібні гілки бузку отримали:  
 у номінації „Краща операторська робота” – Патрік Беро 

(Франція); 
 у номінації „Кращий сценарій” – Джоель Катрін і Бернар Тангі 

(Франція); 



 у номінації „Краща режисерська робота” – Бартош Круглік 
(Польща); 

 у номінації „Кращий документальний короткометражний 
фільм” – Юлія Соловйова, Євгеній Мєстєчкін (ФРН) та Люіс 
Брюсено (Франція); 

 у номінації „Кращий ігровій короткометражний фільм” – 
Маріус Івашкевічус (Литва).  

Перемогу у номінації „Кращий анімаційний фільм” журі вирішило не 
присуджувати.  

Книговидавничі 
З 26 по 28 квітня у ХНАТОБі проходив фестиваль „Світ книги-2012”. 

Його організаторами виступили: виконком Харківської міськради, концерн 
„Райский уголок”. Традиційно фестиваль „Світ книги” підтримує Харківська 
облдержадміністрація і губернатор М. Добкін, а також Харківський міський 
голова Г. Кернер. За роки свого існування фестиваль став важливим 
культурним проектом, що об’єднує книговидавців і книгорозповсюджувачів, 
поліграфістів, поетів, письменників і, звичайно, читачів не тільки України, а і 
ближнього і далекого зарубіжжя. 

Цього року на фестиваль було запрошено російського сценариста, 
письменника-сатирика Аркадія Ініна, польського письменника Януша 
Вишневського, російського письменника і публіциста, лауреата Бунінської 
премії Олександра Кабакова, акторів Аліку та Веніаміна Смєхових. В рамках 
фестивалю вперше в Україні пройшов спектакль „Дванадцять місяців танго” 
з музикою польського танго 30-х років ХХ сторіччя і поезією Срібного віку. 

 
ГАСТРОЛІ 

У ІІ кварталі 2012 року на гастролях у Харкові побували: 
28 квітня у Харківській обласній філармонії відбувся концерт 

шведського скрипаля Хьюго Тіцціаті. Знаменитий маестро грав на 
старовинній скрипці Гуаданіні 1755 року. 

4 травня у великому залі ХНАТОБу пройшов спільний концерт 
Харківського молодіжного симфонічного оркестру „Слобожанський” і 
провідного соліста Большого театру, одного із найвідоміших тенорів Росії 
Максима Пастера. 

30 травня у ХНАТОБі – шоу-програма Філіпа Кіркорова „Другой”.  
19 травня у Харківській філармонії виступив один із найвідоміших 

диригентів сучасності Урс Шнайдер (Швейцарія).  
 

ВИСТАВКИ 
З 6 по 28 квітня 2012 року у галереї „Мистецтво Слобожанщини” 

проходила виставка сучасного чеського художника Дана Трантіни 
„Трансформерс”. Роботи Трантіни у Харкові експонуються за підтримки 
Чеського центру у Києві та Почесного Консульства Чеської Республіки у 
Харкові. 



Протягом 2012 року в Україні, Молдові і Литві буде поетапно 
представлено українсько-литовський пересувний виставковий проект 
„Присутствие отсутствия”. Його учасники – вісім молодих художників (по 
чотири від кожної країни), які через мистецтво намагаються проаналізувати 
шляхи впливу радянського спадку і виразити себе в контакті сучасності. 
Проект розпочав свою реалізацію у Харківській муніципальній галереї. 

Репродукції 28 картин сучасних художників із США, Канади, Тайваню 
і Японії представлені на виставці „Істина. Доброта. Терпіння”, яка відкрилась 
наприкінці квітня 2012 року у Харківському будинку вчених. Виставка вже 
обійшла 40 країн. В Україні вона з 2009 року у Києві, вже побувала в Одесі, 
Дніпропетровську, Сімферополі, Вінниці. 

В рамках Днів буддійської культури в Україні у травні 2012 року в 
залах Харківського художнього музею працювала унікальна виставка 
„Сокровище Тибета”, яка включає в себе 300 унікальних експонатів, 
привезених із Тибету.  

 
ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО 

В російських містах Москва і Краснодар відбувся Перший 
міжнародний конкурс-фестиваль дитячої художньої творчості „Витоки. 
Традиції. Спадок” („Истоки. Традиции. Наследие”), присвячений козацтву. У 
ньому брали участь талановиті учні художніх шкіл і шкіл мистецтв Росії, 
Білорусі, Канади і України. Вихованці Чугуївської дитячої художньої школи 
ім. І.Ю. Рєпіна стали переможцями конкурсу в молодшій і старшій вікових 
категоріях. Діти отримали дипломи лауреатів, а школа – пам’ятні каталоги 
конкурсів. 

МУЗЕЇ 
20 квітня 2012 року в стінах Бєлгородського державного художнього 

музею-діорами „Курська битва. Бєлгородський напрям” відбулася 
презентація Національно-меморіального комплексу „Висота маршала І.С. 
Конєва” за участі представників адміністрації Бєлгородської області та 
районних музеїв Бєлгородщини, ЗМІ. 

Результатом презентації стало укладання угоди про міжнародне 
культурне співробітництво, в якій зокрема зазначається важливість 
збереження культурних традицій, необхідність воєнно-патріотичного 
виховання населення, пропаганди воєнної історії і славних бойових традицій 
народів Росії та України, формування в свідомості дружніх народів ідеї 
захисту миру і встановлення прямих контактів між спорідненими за 
тематикою музеями. 

НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ ЦЕНТРИ,  
ТОВАРИСТВА 

22 травня 2012 року у Харкові відкрився Ізраїльський культурний 
центр при посольстві Держави Ізраїль. У церемонії відкриття брав участь 
Надзвичайний і Повноважний Посол в Україні Рувен Дін Ель.  
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ПРО КУЛЬТУРНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ХАРКІВСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ ІЗ ЗАРУБІЖНИМИ КРАЇНАМИ  

 
(Інформаційна довідка за матеріалами періодичних видань 

за ІІІ квартал 2012 року). 
 

КОНКУРСИ 
Академічний хор ім. В. Палкіна брав участь ювілейному міжнародному 

конкурсі Bela Bartok 25 th International Choir Competition and Folklore Festival, 
який ось уже 50 років проходить в угорському місті Дебрецен. Висока 
майстерність харків’ян була відзначена спеціальним призом за краще 
виконання твору, написаного після 2007 року”. Крім того хор ім. В. Палкіна 
набрав однакову кількість балів і хором із Філіпін, володарем „Гран-прі” 
Європи, і розділив з ним 4-е і 5-е місця. 

 
ФЕСТИВАЛІ 

Театральні 
Щорічно, починаючи з 2010 року, у літній час на території 

старовинного замку Хартенберг, що у Чехії, проводиться міжнародний 
театральний фестиваль-майстерня, головна мета якого – живий обмін 
творчим досвідом. Харківський Театр на Жуках вже вкотре бере у ньому 
участь. Цього року режисер Театру Ольга Тернова поставила бліц-спектакль 
„Средневековый сон” спільно з іншими учасниками фестивалю „Хартенберг-
1912”. Крім того, у дні фестивалю (з 12 по 19 серпня) Театр на Жуках двічі 
покаже новий спектакль „История, рассказанная маленьким духом, живущим 
в замке за очагом” за казковою повістю А. Франса „Пчелка”.  

Харківський Театр на Жуках брав участь у міжнародному фестивалі 
„Брамат”, який відкрився 20 вересня 2012 року у польському місті Голенєв. 
Спеціально для цього фестивалю „Жуки” підготували нову версію своєї 
постановки „Доротея” на англійській мові”. 

Музичні 
З 6 по 10 липня 2012 року у Києві відбувся Міжнародний творчий 

фестиваль „Молодіжні Дельфійські ігри: міжнародна зустріч столиць держав-
учасниць СНД і Європи”. У всіх номінаціях конкурсу – фортепіано, скрипка, 
спів, баян-акордеон Харківщину представляли команда студентів вищих 
художніх навчальних закладів області у складі: Катерина Хоменко 
(Харківське музичне училище ім. Б. Лятошинського), Ольга Сидоренко, 
Марина Семко, Ігор Сердюк, Роман Кудря (Харківський національний 
університет мистецтв ім. І.П Котляревського), Дар’я Бідніченко (Харківська 
державна академія культури). 

 
20 - 21 вересня 2012 року у Палаці студентів Національної юридичної 

академії ім. Я. Мудрого проходив VI Міжнародний фестиваль естрадної пісні 
імені Клавдії Іванівни Шульженко „Здесь мое осталось сердце...”.  



Цього року у фестивалі брали участь 23 вже знаних молодих естрадних 
виконавців із Росії, Молдови, Білорусі, Греції, Ізраїлю і України.  

Конкурсна програма складалась із двох частин. У першій – учасники 
представляли пісню із репертуару Клавдії Шульженко, у другій – на свій 
вибір.  

За результатами фестивалю ІІІ премію отримали Еміль Кадиров 
(Бєлгород) та Лєнара Османова (Сімферополь), ІІ премію розділили між 
собою Владислав Ситник (Луганськ) і Вікторія Вєннікова (Харків), І премію 
отримала Аліна Башкіна (Донецьк). Володарем „Гран-прі” став Віталій 
Лашко (Харків). 

 
28 вересня 2012 року у ХНАТОБі відкрився ХІХ Міжнародний 

музичний фестиваль „Харківські асамблеї”. Цього року фестиваль 
присвячено ювілейній даті – 95-й річниці Харківського національного 
університету мистецтв ім. Котляревського. 

У „Харківських асамблеях” 2012 року брали участь музиканти із 
Великої Британії, Польщі, Німеччини, Данії, Швейцарії, Ізраїлю, Франції, 
Росії і України. Серед них вже знайомий харків’янам дует Карен Радклифф і 
Майкла Белла із міста Киль (Великобританія), професор Нюрнберзької 
Вищої школи музики Вольфганг Манц, Буркхард Ремпе та ін. 

У програмі фестивалю передбачено майстер-класи:  
1-2 жовтня Ігор Котляревський (Росія) 
2 жовтня – Майкл Белл, Карен Радкліфф (Велика Британія) 
5 жовтня – Вольфганг Манц (Німеччина) 
5-6 жовтня – Сергій Островський (Ізраїль), Жан-П’єр Беррі, Жак 

Може (Франція), Деніс Севєрін (Швейцарія) 
11-12 жовтня – Валерія Насушкіна, Мікаел Самсонов (Німеччина) 

та науково-практична конференція: «Шлях до майстерності в реаліях 
мистецької практики та освіти» – 28-30 вересня 2012 року 

 
ГАСТРОЛІ 

В рамках святкування Дня міста 23 серпня у Харкові виступили групи 
„Самоцветы”, „Дискотека Авария”, Віра Брежнєва, „Boney M” і Ліз Мітчелл. 

З 15 вересня у Харківському цирку нова програма – гастролі 
Московського цирку на воді. 

Наприкінці вересня оркестр Харківської філармонії повернувся із 
Берліна, де брав участь у серії концертів, присвячених 100-річчю від дня 
народження видатного німецького диригента Курта Зандерлінга.  

 
КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЯ РОБОТА 

Фестивалі 
7 та 8 липня 2012 року на Безлюдівському острові відбувся перший в 

Україні міжнародний пляжний фестиваль „Реггі під відкритим небом”. У 
ньому брали участь музичні й танцювальні колективи з України, Росії, 
Білорусі, Молдови й Камеруну. 



П’ятий рік поспіль аматори Дергачівського району беруть участь у 
міжрегіональному фестивалі слов’янських народів „Зорі над Дніпром”, який 
проходить м. Рогачів Гомельської області Республіки Білорусь. Цього року у 
фестивалі, який проходив з 1 по 3 липня, Дергачівщину представляли 
чоловічий вокальний колектив „Перформенс” та Анна Островерх. Учасники 
отримали дипломи та цінні подарунки. 

Наприкінці серпня пройшли дні української культури у Туреччині. 
Громада „Українська родина” та мерія м. Анталії запросили вихованців і 
педагогів Нововодолазького будинку дитячої та юнацької творчості взяти 
участь у І Міжнародному фестивалі української культури в Туреччині. До 
складу делегації, яку очолила директор БДЮТ Л. Слиш, були включені 
представники народного фольклорно-етнографічного колективу 
„Вербиченька”, керівник зразкового об’єднання юних художників „Колорит” 
С. Мишак. Усі заходи фестивалю були приурочені Дню незалежності 
України і проводились 24-25 серпня. Вихованці ”Вербиченьки” представили 
автентичні українські пісні, танці, фольклористичне дійство „Як на нашій на 
вулиці”, які були тепло сприйняті глядачами. 

 
ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО 

14 липня 2012 року в Чугуєві, на батьківщині всесвітньо відомого 
художника Іллі Юхимовича Рєпіна, урочисто стартував ХІІІ Міжнародний 
рєпінський пленер. Цього року на пленер приїхали 11 художників із України 
і Росії, які протягом майже трьох тижнів писали картини просто неба, а в 
останній день показали свої здобутки на підсумковій виставці 4 – 5 серпня. 

 
ВІЗИТИ 

Харківські майстри мистецтв виступили у словенському місті-
побратимі в рамках проекту „Марибор – культурна столиця Європи”. 
Офіційна культурна делегація Харкова на чолі з заступником Департаменту 
культури відвідала Марибор 28 червня – 2 липня 2012 року. В рамках візиту 
1 липня відбувся концерт заслуженого артиста України А. Тимошенко, 
соліста ХНАТОБу В. Єфименко та солістки-вокалістки Палацу культури 
Національної юридичної академії ім. Я. Мудрого В. В’єннікової. 

 
НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ ЦЕНТРИ, 

ТОВАРИСТВА  
У вересні в Харкові в Домі Нюрнберга розпочала роботу фотовиставка 

робіт Олега Пальчика, які були зроблені весною цього року у Нюрнберзі, а 
також був представлений спільний проект українських і німецьких поетів – 
антологія „Мости поезії”. У відкритті фотовиставки і презентації антології 
брала участь делегація із міста-побратима Нюрнберга. 
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ПРО КУЛЬТУРНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ХАРКІВСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ ІЗ ЗАРУБІЖНИМИ КРАЇНАМИ 

 
(Інформаційна довідка за матеріалами  
періодичних видань IV кв. 2012 року) 

 
ФЕСТИВАЛІ 

Кіно 
З 17 по 20 жовтня в рамках проекту „Харьковская сирень PS” у Харкові 

пройшли Дні російського кіно. До першої столиці приїхали відомі російські 
актори, а в кінотеатрі ім. О. Довженка відбулись безкоштовні покази нових 



кінострічок. Гостями фестивалю були Микола Бурлак, Тимофій Федоров, 
Андрій Руденський, Світлана Тома, Лариса Лужина, Сергій Новожилов. 

А в грудні 2012 року організатори Міжнародного фестивалю 
короткометражного кіно „Харьковская сирень” відвідали Париж, щоби 
нагородити французьких переможців. 

14 грудня в Українському культурному центрі при Посольстві України 
в Парижі пройшла вже традиційна зустріч української делегації із 
французькими поціновувачами мистецтва. Європейці не лише ознайомились 
із кінофестивалем „Харьковская сирень”, але й більше дізналися про Першу 
столицю. Українська делегація привезла у Францію призи та подарунки 
режисерам – переможцям цьогорічного фестивалю, натомість додому 
харків’яни поїхали з документальним фільмом про життя і творчість Мішель 
Мерсьє та мультиком про П’єра Рішара, які стануть одним з головних 
сюрпризів наступного ювілейного фестивалю „Харьковская сирень”. 

З 8 по 12 листопада 2012 року у кінотеатрі „Боммеръ” проходив 18-й 
фестиваль „Нове німецьке кіно”. Нинішній фестиваль – це поглиблений 
експрес-курс останніх подій у кіно Німеччини, добірка кращих німецьких 
прем’єр і кінофестивальних хітів за рік, що минув. 

Музичні 
28 вересня 2012 року у ХНАТОБі відкрився ХІХ Міжнародний 

музичний фестиваль „Харківські асамблеї”. Цього року фестиваль 
присвячено ювілейній даті – 95-й річниці Харківського національного 
університету мистецтв ім. Котляревського. 

У „Харківських асамблеях” 2012 року брали участь музиканти із 
Великої Британії, Польщі, Німеччини, Данії, Швейцарії, Ізраїлю, Франції, 
Росії і України. Серед них вже знайомий харків’янам дует Карен Радклифф і 
Майкла Белла із міста Киль (Великобританія), професор Нюрнберзької 
Вищої школи музики Вольфганг Манц, Буркхард Ремпе та ін. 

У програмі фестивалю передбачено майстер-класи:  
1-2 жовтня Ігор Котляревський (Росія) 
2 жовтня – Майкл Белл, Карен Радкліфф (Велика Британія) 
5 жовтня – Вольфганг Манц (Німеччина) 
5-6 жовтня – Сергій Островський (Ізраїль), Жан-П’єр Беррі, Жак 

Може (Франція), Деніс Севєрін (Швейцарія) 
11-12 жовтня – Валерія Насушкіна, Мікаел Самсонов (Німеччина) 

та науково-практична конференція: «Шлях до майстерності в реаліях 
мистецької практики та освіти» – 28-30 вересня 2012 року 

Мистецькі 
У жовтні 2012 року в Харківському палаці спорту відбувся 

традиційний дев’ятий Міжнародний фестиваль-конкурс бального танцю 
„Кубок Харківського міського голови”. Цього року наше місто було 
удостоєно честі провести одночасно і відкритий чемпіонат Європи 
аматорської Ліги Всесвітньої Ради танцю. У цілому для участі в об’єднаному 
турнірі зареєструвались 2100 танцювальних пар, які представляли Ізраїль, 
Іспанію, Італію, Литву, Молдову, Росію, Україну. Суддями змагань були 



представники Великобританії, Казахстану, Росії, Франції та України. Серед 
почесних гостей фестивалю – Генеральні консули Росії і Польщі. 

З 16 по 18 листопада у Харкові проходив перший Міжнародний 
фестиваль-конкурс DANCESONGFEST 2012. У фестивалі брали участь 
більше 300 співаків і танцюристів із України, Росії, Білорусі, Азербайджану, 
Вірменії, Китаю та інших країн. Учасники змагались в естрадному вокалі і 
хореографії у різних вікових категоріях. 

Гастролі 
4 жовтня 2012 року в ККЗ “Україна” В’ячеслав Бутусов и група 

“Юпитер” представили унікальну програму, до якої увійшли усі шедеври 
“Наутилуса”, краще з новітньої роман-тики “Ю-Питера” та пісні групи 
“Кино”. 

16 жовтня Театр Томаса де Мадрид у Харківському театрі опери та 
балету ім. М.В. Лисенка представив програму “Все – это фламенко”. 

17 жовтня у ККЗ „Україна” виступила Тетяна Буланова і група „Летний 
сад”. 

Ексентричну комедію Михайла Задорнова “Хочу купить вашего мужа!” 
представили на сцені ХНАТОБу народна артистка Росії Галина Польських, 
заслужений артист Росії Валентин Смирницький і артистка Ірина Жорж. 

У Харківському цирку стартувала нова програма Московського цирку 
на воді. 

Легендарна німецька група рокерів Scorpions презентувала себе 
харків’янам в рамках другої частини свого прощального світового турне. 
Концерт відбувся 24 жовтня 2012 року у Палаці спорту. 

1 листопада 2012 року в театрі опери та балету ім. М.В. Лисенка 
відбувся виступ зірки російської естради Володимира Кузьмина. 

В ККЗ “Україна” 4 листопада відбувся ювілейний концерт Сергія 
Жукова і групи “Руки вверх 

Зі своїми хітами для харків’ян в ХНАТОБі виступив П’єр “Гару” Гаран, 
неповторний виконавець Квазимодо в мюзиклі “Notre-Dame de Paris”. 

Микола Расторгуєв і група “Любэ” на своєму ювілейному концерті, 
який відбувся у ХНАТОБі 26 листопада, виконали пісні з нового альбому 
“55” та свої найкращі пісні. 

На сцені ХНАТОБу 6 листопада глядачі побачили виставу “Игра в 
правду”, головні ролі в якій виконали Гоша Куценко, Дмитро Мар’янов, 
Костянтин Юшкевич та Ірина Апексимова. 

11 грудня 2012 року у ХНАТОБі виступив Олександр Малінін з 
програмою „Эх, душа моя!”. 

12 грудня в ХНАТОБі відбувся концерт “Пой, славянская душа!” 
патріаршого святкового чоловічого хору Московського Свято-Данилівського 
монастиря. 

Програму “Лес чудес” представив на сцені ХНАТОБу театр кішок 
Юрія Куклачова. 

16 грудня на сцені ХНАТОБу виступила грузинська співачка Ніно 
Катамадзе у супроводі майстрів-інструменталістів з групи “Insight”. 



10 грудня в Харківському національному академічному театрі опери та 
балету ім. М.В. Лисенка театр Романа Віктюка представив виставу Жана 
Жене “Служанки”. 

21 грудня 2012 року у Харківській філармонії пройшов „Вечір органної 
токати”. Перед глядачами виступив соліст Бєлгородської філармонії органіст 
Тимур Халіуллін.  

Виставки 
У листопаді 2012 року в галереї „Мистецтво Слобожанщини” 

проходила виставка іранського скульптора Фаршида Елішаі Сайяда 
(Джозефа) „Оживші німфи Персії”. 

Наприкінці 2012 року в Харківській дитячій художній школі ім. І.Ю. 
Рєпіна вшановували переможців XVI Міжнародного конкурсу творчості 
дітей і молоді „Завжди зелено, завжди синьо”, який проходив у Польщі в 
2011 році (нагородження затрималось через довготривале оформлення 
документів). М. Росляков зайняв у конкурсі 1-е місце, а В. Ярмош отримала 
почесний диплом. Перемога рєпінців престижна (якщо врахувати, що в 
конкурсі брали участь близько 23 тисяч робіт із 50-ти країн світу). Роботи 
учнів школи ім. Рєпіна вже не перший призводять в Європі фурор. 
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