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(Інформаційна довідка за матеріалами преси
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Дні культури
Театр народного танцю “Заповіт” Харківської державної
академії культури брав участь у Днях української культури, які у
другій половині січня 2008 року пройшли у Франції. Наш
уславлений колектив, який створив і очолює народний артист
України Б.М. Колногузенко, вже вп’яте демонстрував своє блискуче
мистецтво на сценах французьких міст. Цього разу харків’янам
аплодували мешканці Парижа, Лілля, Секлена, Тресена.
14 березня у Харкові стартував Міжнародний тиждень
Франкофонії. Відкрив свято фестиваль франкомовних кінофільмів,
який проходив з 14 по 20 березня у кінотеатрі “Боммеръ”. Глядачі
подивились сім кінострічок із Бельгії, Канади, Марокко, Мавританії,
Румунії, Франції і Швейцарії.
Ще одна новинка цього тижня у Харкові – французький театр.
18 березня режисер і актор Філіпп Форжо у ХНУ і Будинку актора
розповів про свою творчість і кінематограф. Цього ж дня у Будинку
актора пройшов спектакль китайського режисера Гао Гзінгьян “На
краю життя”. На вечорі, присвяченому Дню Франкофонії, студенти
із франкомовних країн продемонстрували свої таланти. За словами
директора Французького культурного центру Харкова Вівьєна Фуке,
подібні заходи пройшли або пройдуть і у інших містах України.
Всього ж у “Франкофонії” беруть участь 68 країн.
Конкурси
20 березня у ХАТОБі розпочав роботу ІХ міжнародний
конкурс юних піаністів Володимира Крайнєва. У конкурсі брали
участь 62 учасники із тринадцяти країн світу: Кореї, Німеччини,
Естонії, Люксембургу, Японії, Китаю, Литви, Білорусі, Грузії,
Вірменії, Болгарії, Росії, України. До складу журі увійшли видатні
діячі сучасної музичної культури – Бернд Гецке (Німеччина), Тереза
Дюссо (Франція), Ігор Четуєв (Україна, Німеччина), Кен Мін Лі
(Корея), Джулія Круджер (США), Валерій Козлов, Наталія
Мельникова (Україна), Володимир Сканаві (Росія) на чолі з
Володимиром Крайнєвим.
Серед конкурсантів молодшої вікової групи нагород
удостоєні: Дмитро Беляк (Керч), Катерина Гараніч (Харків) і

Владислав Хайрутдінов (Харків) – ІІІ премія; Кьюнг А Лі (Корея) –
ІІ премія; Ямато Каматсу (Японія) та Кі Ксю (Китай) – І премія;
Анна Кіпіані (Тбілісі, Грузія) – Гран-прі. У старшій віковій групі
нагороди розділили: Арсен Яковенко (Київ) і Анастасія Ясько
(Москва, Росія) – ІІІ премія; Ацуші Імадо (Японія), Рузані Мінасян
(Єреван, Вірменія) і Марк Сердюк (Зміїв) – ІІ премія; Анна Гогава
(Тбілісі, Грузія) і Тетяна Дорохова (Волгоград, Росія) – І премія.
Урочисте закриття відбулося 29 березня у великому залі
ХАТОБу.
Лауреати конкурсу виступлять на сцені Колонного залу
Національної філармонії України в Києві. А 1 квітня конкурс
завершиться у Москві у Великому залі Спілки композиторів Росії.
Фестивалі
11 лютого у Харківському театрі ляльок імені В.А. Афанасьєва
відкрився Міжнародний фестиваль сучасної поезії Бориса
Чичибабіна. Його організатором виступив Міжнародний фонд
пам’яті Бориса Чичибабіна та управління культури виконавчого
комітету Харківської міської ради. Протягом п’яти днів сотні
хаків’ян та гостей міста мали можливість відвідати літературні
читання та поетичні вечори, на яких виступали відомі та молоді
поети України, Білорусі та Російської Федерації.
З 21 по 24 березня у Харкові проходив ІІ Міжнародний
джазовий фестиваль “Kharkiv za jazz fest”, організований
Харківським театральним центром. У фестивалі брали участь відомі
джазові виконавці із США, Росії, Франції, Німеччини, Марокко,
Бразилії, Литви, Польщі, Швейцарії. Зокрема, Рон Картер – відомий
джазмен із США, володар двох “Гремі”. У “зірковому” списку також
відомий французький джазмен Марсьяль Соляль, знані американські
виконавці Хендрік Меркенс, Джед Леві, Джей Ді Уолте, Кріс
Макналті, ірландець Джон Волф Бреннан, росіяни Анатолій
Герасимов, Андрій Кондаков. Серед учасників фесту чимало і наших
співвітчизників. Серед них Дмитро Олександров, Денис Дудко,
Володимир Шабалтас, Олександр Лебеденко, Олексій Саранчин і,
звичайно, Сергій Давидов.
Гастролі
У Харківській філармонії відбувася концерт за участі
унікального інструмента – скрипки роботи Антоніо Страдіварі 1715
року. Знамениту скрипку до Харкова привезли вже вдруге. Як і
минулого року, на скрипці Страдіварі грала японська скрипалька
Саяка Шоджі.

З новою програмою “Птичка” завітав до Харкова у січні зірка
російської естради Борис Моісєєв.
8 лютого у Харківському театрі опери та балету московський
театр “Театриум на Серпуховке” показав спектакль “Дракон” за
п’єсою Є. Шварца.
28 лютого у ХАТОБі відбулося свято танцю – з концертною
програмою у Харкові виступив Державний заслужений академічний
ансамбль національного танцю Грузії, більше відомий як балет
Сухішвілі.
У березні на гастролях у Харкові побували: Гарік
Кричевський, Лоліта, Григорій Лєпс, Земфіра, Сергій Захаров, хор
Турецького, легендарна група із Білорусі “Песняры”, Діана Арбеніна
та група “Ночные снайперы”, групи “Несчастный случай” та
“Король и Шут”.
3 березня у ККЗ “Україна” народна артистка Росії Лариса
Голубкіна представила вечір романсу.
18 березня любителі театрального мистецтва подивилися у
великому залі ХАТОБу виставу Романа Віктюка «Едіт Піаф», а 31
березня театр опери та балету віддав сцену балету Валерія
Михайловського з пародійно-іронічним хітом «Ах, эти шедевры».
Виставки
У Харківському художньому музеї за підтримки Генерального
консульства Республіки Польща у Харкові і “Польського дому”
відкрилась виставка фотографій видатного фотографа, першого
кінематографіста Росії Альфреда Федецького. Експозиція робіт
майстра приурочена до 150-річчя від дня його народження.
Кіномистецтво та відеокультура
З 14 по 20 березня в рамках Міжнародного тижня Франкофонії
в кінотеатрі «Боммеръ» пройшов фестиваль франкомовних фільмів.
З 27 березня в харківському «Кінопалаці» пройшов
традиційний фестиваль «Лінія іспанського кіно».
29 березня в Харкові розпочалися покази фільмів в рамках
Днів польського кіно.
Література:
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Романовський В. “Приїздіть, будь ласка, ще” / В.
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Романовський В. І поезія врятує світ / В. Романовський //
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Романовський В. Не заростає стежка до поета / В.
Романовський // Слобід. край.- 2008.- 12 лют.- (Чичибабін-фест –
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Салімонович В. Провокація, хоробрість, глибина ... / Л.
Салімонович // Слобід. край.- 2008.- 3 квіт.- (Соло на фортепіано).
Салімонович Л. Зустрічаймо у Харкові зірок / Л.
Салімонович // Слобід край.- 2008.- 15 берез.
Тесля Н. В Харькове сыграет скрипка Страдивари / Н. Тесля //
Газета по-харьковски.- 2008.- 7 – 13 февр.- (Спешите слышать).
Тимошевский Л. Четыре дня джаза / Л. Тимошевский //
Время.- 2008.- 25 марта.
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Фестивалі
Музичні
18 квітня у Харкові відкрився Х Міжнародний фестивальконкурс “С. Рахманінов і українська культура”, присвячений 135річчю з дня народження видатного композитора.
Девіз нинішнього фестивалю – слова Ігоря Северяніна “Из
всех богов наибожайший бог музыки”. Вперше в Україні один
соліст, один оркестр і один диригент виконають усі чотири концерти
для фортепіано з оркестром і “Рапсодію на тему Паганіні” С.
Рахманінова. Це – лауреат ХІІ Міжнародного конкурсу піаністів ім.
Чайковського О.Набіулін і академічний оркестр Харківської
філармонії під управлінням заслуженого діяча мистецтв України
Юрія Янкю. Вперше в Україну приїздить народна артистка СРСР
Галина Вишневська і солісти “Центру оперного співу Галини
Вишневської”. Знаменита співачка проведе прослуховування
молодих вокалістів з метою запрошення їх на стажування у своєму
Центрі. Вперше у Харкові виступить ансамбль ManSound – A Capella
Experts з програмою “Від Іоганна Баха до Сергія Рахманінова і Стіва
Уандера”. Відбудеться концерт народного артиста України, соліста
Большого театру (Москва) і Національної опери України Тараса
Штонди. Пройде десятий концерт циклу “Рахманінов і джаз” у
виконанні джазового піаніста, харків’янина Сергія Давидова.
У рамках фестивалю планується робота V міжнародного
науково-теоретичного симпозіуму “С.Рахманінов: на зломі віків”, на
який запрошено музикознавців з України, Росії, Канади, США,
Нідерландів, Естонії, Сербії.
Художники Харкова присвятили фестивалю виставку
живописних полотен “Рахманіновська весна”.
15 – 19 травня у Харківській філармонії проходив VІІІ
фестиваль-конкурс російської класичної і сучасної музики
“Ландыш”.
21 червня, у день літнього сонцестояння Харків брав участь в
одній із найбільших міжнародних музичних подій – у місті відбувся
Фестиваль музики. Його організаторами виступили Французький
культурний центр і Французький альянс за підтримки міністерства
культури Франції. Саме у Франції у 1982 році відбувся перший
фестиваль музики. З тих пір майданчики для виступів його учасники

знаходять на території усіх континентів. Цього року в акції брали
участь 350 міст із понад сотні країн.
У смт Комсомольське Зміївського району пройшов ХХІІІ
Міжнародний фестиваль оркестрів народних інструментів
“Райдужний світ народних мелодій”. Своє мистецтво демонстрували
колективи та солісти з низки регіонів України та Російської
Федерації.
Театральні
З 16 по 19 травня у Харкові проходив Третій міжнародний
фестиваль театрів ляльок та інших форм сценічної анімації “Anima”.
Програма фестивалю досить різноманітна: крім лялькових
спектаклів, вистави театру тіней, театру предметів, унікальні
виставки-інсталяції. У фестивалі брали участь колективи Мінського
обласного театру ляльок “Батлейка”, театру “Карагьоз” (Турція),
Полтавського обласного театру ляльок, “Лабораторії дослідження
структур гри “ТЕАТРиКа” (Москва, Росія), цетру “Arrivano dal
Mare” (Італія), “Театральної майстерні театру ляльок” (Київ),
Хмельницького театру ляльок “Чумацький шлях”, Харківського
театру анімації “San-San-театр” і, звичайно, Харківського театру
ляльок.
В рамках фестивалю передбачено майстер-клас зі студентами
творчих вузів Харкова, представниками студентської акторської
школи Театральної академії ім. А. Зельверовича (Польща, Бєлосток),
а також творчою молоддю міста за участі запрошених майстрів із
Польщі, Італії, Росії.
Мистецькі
2 квітня у Харківському театрі ім. Т.Г.Шевченка розпочався
п’ятий фестиваль сучасного французького мистецтва “Французька
весна”. У програмі фестивалю – концерт багатожанрової групи “N
and SK”; виставка “ТРІО: ілюстрації до французької поезії” у
Французькому центрі; вистава “А не поговорить ли нам?”, в основі
якого - афро-креольський танець та вистава “Vesna” – у театрі ім.
Т.Г. Шевченка; презентація допрем’єрного показу французьких
фільмів у “Кінопалаці”. Закінчилась “Французька весна” 25 і 26
квітня нічним показом короткометражних фільмів.
З 12 травня по 7 червня у Харківській муніципальній галереї
проходив ІV Міжнародний фестиваль молодіжних проектів “НонСтоп-Медіа”.
У фестивалі брали участь молоді автори (від 16 до 30 років).
Професійне і авторитетене журі в особі Бориса Михайлова, Сергія
Браткова, Павла Гудімова, Павла Макова, Олександра Рідного,
Тетяни Тумасьян відібрало 33 кращих проекта з 98 заявлених на

конкурс. Свої роботи продемонстрували українські учасники із
Борислава, Дніпропетровська, Києва, Львова, Одеси, Харкова,
Херсона, а також автори із Росії (Самара і Нальчик), Польщі
(Познань), Німеччини, США, Молдови. Живопис, графіка,
скульптура, відео, кіно, інсталяція, анімація, плакат, театр,
література, музика – і це неповний перелік тих видів мистецтв, які
були представлені на цьому унікальному мистецькому бієналє.
Книговидавничі
У Харкові пройшов Х Міжнародний фестиваль “Світ книги2008”. Урочисте відкриття, святковий концерт за участі Ади
Роговцевої, Валентина Гафта, Ігоря Коржа та церемонія
нагородження переможців конкурсу ”Світ книги” головною
нагородою фестивалю “Золотим феніксом” відбулися 17 квітня у
великому залі ХАТОБу.
Театрально-концертне життя
У Харківській філармонії відбувся виступ ансамблю
старовинної музики “Солісти Швейцарії” під керівництвом Андреса
Габетти (Базель – Париж).
24 травня у театрі ім. Т.Г.Шевченка пройшов концерт групи
Supermax (Німеччина).
23 травня у великому залі театру ім. Т.Г. Шевченка відбувся
спектакль Московського незалежного театру «Майстер і Маргарита»
у постановці Валерія Беляковича. У постановці зайняті відомі
актори Анна Самохіна, Івар Калниньш, Володимир Філатов.
26 травня у ХАТОБі виступив Михайло Задорнов.
11 червня у ХАТОБі прихильники Мельпомени мали змогу
подивитись одну із кращих вистав Театру Романа Віктюка “Рудольф
Нуриев. Нездешний сад” за п’єсою Азата Абдулліна.
1 червня на площі Свободи виступила трупа Великого
китайського цирку.
Кіномистецтво та відеокультура
З 11 по 14 квітня у кінотеатрі “Боммеръ” пройшов мініфестиваль нового шведського кіно. У програмі – чотири стрічки від
кінематографістів Швеції на тему “життєвої і творчої реалізації
жінок у сучасному світі”.
15 квітня у Генеральному консульстві Польщі у Харкові
пройшла зустріч з всесвітньо відомим режисером Анджеєм Вайдою,
який презентував у Харкові кінострічку “Катинь”. Для першої
української прем’єри Харків був обраний не випадково. Саме тут у
горезвісному підвалі НКВС разом з іншими трьома тисячами

польських полонених розстріляли батька режисера, капітана Армії
Крайової Якуба Вайду.
З 12 по 16 квітня у Харківському «Кінопалаці» у рамках Днів
польської культури відбувся показ кращих польських кінострічок,
створених в останні роки.
25 і 26 квітня в рамках фестивалю «Французька весна в
Україні» відбувся нічний показ кращих короткометражних фільмів
Франції.
З 30 травня в кінотеатрі «Боммеръ» проходив міні-фестиваль
“Життя після життя”: показ добірки короткометражних кінострічок
різних країн у стилі Future Shorts.
У червні в кінотеатрі «Боммеръ» пройшли Дні ізраїльського
кіно. Ізраїльську сторону на урочистому відкритті представляли
заступник керівника місії Шахар Аріелі і другий секретар
Посольства Держави Ізраїль в Україні, директор Ізраїльського
культурного центру Фріда Галь.
Культурно-освітні центри, товариства
В Ізюмі зареєстровано філію Харківської обласної
регіональної організації “Конгрес азербайджанців України”.
Презентація відбулась 24 травня у міському Палаці культури.
Доречно сказати, що у місті вже діють єврейська та вірменська
громади, які сприяють розвитку національних культур.
Література:
Анничев А. Анджей Вайда: “Не обвинить, а предостеречь” /
А. Анничев // Время.- 2008.- 17 апр.
Бекларян А. Четыре дня кукольного царства / А. Бекларян //
Новый день.- 2008.- 14 мая.- (Фестиваль).
В “Мир книги” - по красной дорожке // События.- 2008.- 17 –
23 апр.
Вітання Х міжнародному ювілейному фестивалю-конкурсу
“С. Рахманінов і українська культура” // Слобід. край.- 2008.- 17
квіт.
Герасимов Н. Женские взгляды из шведского кино / Н.
Герасимов // События.- 2008.- 10 – 16 апр.
Герасимов Н. Жизнь после жизни. Пессимистические
комедии / Н. Герасимов // События.-2008.- 29 мая – 4 июня.(Афиша).
Дни израильского кино // Пятница.- 2008.- 26 июня.
Друбич А. Праздник музыки у вечного огня / А. Друбич //
Новый день.- 2008.- 23 июня.

Из свех богов самый божественный – бог музыки // Время.2008.- 19 апр.
Колоней Д. Валентин Гафт прочитает в Харькове свои стихи /
Д.Колоней // Веч. Харьков.- 2008.- 15 апр.- (Фестиваль).
Лебедев А. Анджей Вайда: «Катынь» – не антироссийский
фильм! / А. Лебедев // Веч. Харьков.- 2008.- 17 апр.
Молодым везде у нас NON STOP // События.- 2008.-8 – 14
мая.
Морозова М. Грядет французская весна / М. Морозова // Веч.
Харьков.- 2008.- 29 марта.- (Фестиваль).
Музыка ночь напролет // 50+.- 2008.- 20 июня.- (Вместе со
всем миром).
Невская Т. Куклы разных народов / Т. Невская // События.2008.- 15 – 21 мая.
Невская Т. Тонкий аромат “Нездешнего сада” / Т. Невская //
События.-2008.- 29 мая – 4 июня.- (Гость).
Новини Ізюмщини // Обрії Ізюмщини.- 2008.- 30 трав.
Нонстоперы не тормозят // События.- 2008.- 22 – 28 мая.
Салімонович Л. Довга дорога до батька / Л. Салімонович //
Слобід. край.- 2008.- 17 квіт.- (Прем’єра).
Северин В. Райдужний світ народних мелодій / В. Северин //
Слобід. край.- 2008.- 24 квіт.- (Фестивалі).
Седунова Е. Филармонический триумф / Е. Седунова // Нова
демократія.- 2008.- 9 трав.- (Есть только музыка одна).
Спасская Н. От “Дюймовочки” до Бродского / Н. Спасская //
Веч. Харьков.- 2008.- 24 мая.- (Аниме).
Терещенкова Т. Усі можливі види мистецтв – в одному місті /
Т. Терещенкова // Объектив-но.- 2008.- 15 мая.- (Унікальна подія).
Фестиваль із польським акцентом // Слобід. край.- 2008.- 10
квіт.- (Кіно).
Матеріал підготувала: Казанцева Н.Ю. - зав. Сектором
інформації з питань культури та мистецтва

ПРО КУЛЬТУРНЕ СПІРОБІТНИЦТВО ХАРКІВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ ІЗ ЗАРУБІЖНИМИ КРАЇНАМИ
(Інформаційна довідка за матеріалами преси
за ІІІ квартал 2008 року)
Дні культури
З 23 по 28 вересня в рамках програми “Дні культури
Німеччини в Україні” проходили “Дні культури міста-побратима
Нюрнберга у Харкові”. Для цього до Харкова прибула офіційна і
культурна делегація міста Нюрнберга. У складі культурної делегації
– музикант Том Хайдн, актор Хартмут Нойбер, художник і
скульптор Карл-Гайнц Рапс, художниця по тканині Сузанна Вінтер.
Фестивалі
24 вересня у малому залі ХАТОБу відбулося урочисте
відкриття ХV Міжнародного музичного фестивалю “Харківські
асамблеї”. Цьогорічний фестиваль присвячено двом видатним
представникам музичної культури: західноєвропейської – Феліксу
Мендельсону і української – Миколі Лисенку. Його тема – “Від
Мендельсона до Лисенка: резонанс культур”. У фестивальних
концертах брали участь кращі зарубіжні і українські виконавці,
серед яких Даніїл Крамер (Росія), Аделаїда Фогель, Герлінда Отто
(Німеччина), Кристофер Гейфорд (Великобританія), Ратмір
Мартинович (Сербія), Олександр Востряков, Ігор Котляревський
(Україна), академічний симфонічний оркестр, хор Харківської
обласної філармонії, симфонічний оркестр “Слобожанський” та ін.
Фестивальні концерти тривали до 6 жовтня. В рамках фестивалю
передбачено майстер-класи гостей Габріеля Розенберга, Герлінди
Отто, Кристофера Гейфорда, Ігора Котляревського. 3 – 6 жовтня
відбулась науково-практична конференція “Постать митця у
художньому часопросторі”, у якій брали участь провідні науковці
України та світу.
“Асамблеї-2008” відбулися за підтримки Міністерства
культури і туризму України, під патронатом губернатора Арсена
Авакова та міського голови Михайла Добкіна та спонсорів.
19 липня на березі Печенізького водосховища проходив VII
етнофестиваль “Печенізьке поле-2008”. У фестивалі брали участь
кращі народні колективи України, національні колективи із
Узбекистану, Грузії, Азербайджану, Вірмерії, Росії.
Найбільший в Україні фестиваль авторської пісні відзначив у
Харкові свій 32-й день народження. На свято до селища Есхар

приїхали барди з Молдови і Білорусі. Цього разу авторські пісні
чередувались з поезією.
22 серпня у Харкові стартував ІХ Міжнародний фестиваль
патріотичної пісні “Солдати миру ХХІ сторіччя”. У фестивалі брали
участь 27 колективів з України, Білорусі, Прибалтики, Росії.
25 вересня в Харкові в Центральному парку культури і
відпочинку ім. Горького вже втретє відбувся музичний фестиваль
TUBORG GREENFEST. Цього року хедлайнерами зустрічі стали
легендарні британські хіп-хопери Stereo MCs.
11 вересня у Харкові відкрився десятий фестиваль фантастики
«Зоряний міст». У ювілейному фестивалі брали участь кращі
фантасти Європи.
Образотворче мистецтво
З 2000 року за ініціативою Чугуївської міської ради за
підтримки
Міністерства
культури
і
туризму
України,
облдержадміністрації, обласної організації Національної спілки
художників у Чугуєві проводиться Міжнародний рєпінський пленер.
Традиційно цей захід відкривається 15 липня. Щороку у ці дні
до Чугуєва приїздять майстри пензля із України, Росії, Білорусі.
Цього року у пленері брали участь художники із далекого
зарубіжжя. Це – Урсала Павлак і Анна Данула Войцеховська із
польського міста Козеніце та Лукас Хайнер із німецького містапобратима Чугуєва Муррахард.
23 вересня у Художньому музеї в рамках Днів культури містапобратима Нюрнберга у Харкові відкрилась виставка “Фарфор
німецьких мануфактур”.
Гастролі
У Харківській філармонії стартував унікальний проект
“Диригенти – посланці миру”. На відкритті програми приймали
перших гостей з Кореї – маестро Янг Чіл Лі та скрипачку Юн Джин
Кім.
В рамках святкування Дня міста у Харкові виступили
народний артист Росії Юрій Антонов, Григорій Лєпс, Вітас,
популярні групи “Ночные снайперы», «Челси», «А-Студио»,
«Иванушки».
12 вересня у Харкові на площі Свободи відбувся благодійний
концерт британської групи Queen і Пола Роджерса. Приїзд цієї групи
в Україну проходив в рамках програми фонду “АнтиСНІД” “На
краю”. Благодійний концерт Queen у Харкові відкрив європейське
турне групи.
26 вересня Даніїл Крамер - російський піаніст і композитор,
відкрив новий сезон “Джазових вечорів із Сергієм Давидовим” у
Харківській філармонії. Відомий музикант вперше в Україні

презентував програму “Тріо Даніїла Крамера”, де виступив у складі
свого нового тріо разом із контрабасистом Сергієм Васильєвим і
ударником Оркестра Гараняна Олексієм Івановим.
Санкт-Петербурзький театр “Рок-опера” показав у Харкові
прем’єру своєї версії рок-опери “Юнона” і “Авось”.
Кіномистецтво та відеокультура
З 26 вересня по 2 жовтня у кінотеатрі “Боммеръ” пройшов
Манхеттенський фестиваль короткометражних фільмів.
Література:
Викторова А. Праздник классической музыки / А. Викторова
// Новый день.- 2008.- 17 сент.- (Культпоход).
Винниченко В. На сцене – солдаты мира / В. Винниченко //
Проспект правды.- 2008.-30 авг.
Гвилава Д. Харьков вписан в летопись легендарной группы
Queen / Д. Гвилава // Новый день.- 2008.- 17 сент.- (Послесловие к
концерту).
Гвоздикова Е. Ани Лорак, Юрий Антонов и все, все, все ... /
Е. Гвоздикова // Новый день.- 2008.- 18 авг. - (Праздники).
Груздь С. Даниил Крамер сыграл на рояле “Империал” / С.
Груздь // Веч. Харьков.- 2008.- 27 сент.- (Музпроект).
Даниил Крамер: и джаз, и классика // Время.- 2008.- 2 окт.
Дні культури города-побратима Нюрнберга // Нова
демократія.- 2008.- 26 верес.
Зайнуллина Н. В Харькове царят Мендельсон и Лысенко / Н.
Зайнуллина // Веч. Харьков.- 2008.- 25 сент.- (Фестиваль).
Ковалев К. Queen едет в Харьков! / К. Ковалев // Новый день.2008.- 29 сент.- (В рамках турне).
Ковальская Е. В Харькове выставили аристократический
фарфор / Е. Ковальская // Веч. Харьков.- 2008.- 25 сент.- (Выставки).
Костіна О. Музичний вибух TUBORG GREEN / О.Костіна //
Слобід. край.- 2008.- 30 верес.- (Фестиваль).
Пугачева Г. «Юнона на авось» / Г. Пугачева // Новый день.2008.- 1 окт.- (Премьера).
Рыжков В. “Солдаты мира” снова в Харькове / В Рыжков //
Проспект правды.- 2008.- 23 авг.
Сергеев С. На родине великого Репина / С. Сергеев // Красная
звезда (Чугуевский р-н).- 2008.-19 июля.- (Творческая мастерская).
Сушильникова М. Фарфоровая аристократия / М.
Сушильникова // Объектив но.- 2008.- 25 сент.- (Выставки).
Тарасова Е. И снова барды собрались на Эсхаре / Е. Тарасова
// Объектив но.-2008.- 18 сент.

Чистилин В. Харьковчане на летающей тарелке / Чистилин В.
// Главное.- 2008.- 6 сент.- (Х Международный фестиваль
фантастики «Звездный мост»).
Шостак Н. Даниил Крамер “дал” джазу / Н. Шостак // Веч.
Харьков.- 2008.- 4 окт.- (Гастроли).
Шостак Н. Лучшие дирижеры мира выступят в Харькове / Н.
Шостак // Веч. Харьков.- 2008.- 20 сент.- (Музпроект).
Этнофест VII – “Печенізьке поле” // Харьковские Извъстия.2008.- 22 июля.
Матеріал підготувала: Казанцева Н.Ю. - зав. Сектором
інформації з питань культури та мистецтва

ПРО КУЛЬТУРНЕ СПІРОБІТНИЦТВО ХАРКІВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ ІЗ ЗАРУБІЖНИМИ КРАЇНАМИ
(Інформаційна довідка за матеріалами преси
за ІV квартал 2008 року)
Дні культури
З 11 по 28 жовтня міське товариство греків “Геліос” сьомий
раз проводило у Харкові Дні грецької культури, традиційно
приурочені до державного свята Греціїї “Охі!”. У рамках святкувань
– художня виставка у ЦНБ Університету ім. Каразіна, поетична
презентація перекладеної на румейський діалект поеми Лесі
Українки “Лісова пісня”, лекції про міфи Древньої Греції у
Планетарії, концерт Лікаріси Дмітрієвої, а 25 жовтня – святкування
Державного свята Греції “Охі!”.
В жовтні у Харкові пройшли Дні вірменської культури.
14 грудня в Харковi розпочалися "Харкiвськi Клезмерськi днi2008", на якi з'їхалися виконавцi i любителi етнiчної музики євреїв
Схiдної Європи.
З 15 по 19 грудня на Харківщині проходив Тиждень російської
мови і культури. Заходи відбувались в рамках Програми розвитку й
використання російської мови в Харківській області на 2007 – 2012
роки і Програми розвитку міжнародного співробітництва в
Харківській області до 2011 року. Свято зібрало гостей не тільки з
низки областей України (Донеччини, Одещини, Луганщини ), але й
трьох регіонів сусідньої держави – Бєлгородщини, Москви, СанктПетербурга.

Фестивалі. Конкурси
З 29 листопада по 6 грудня у Харкові пройшов XV
міжнародний фестиваль виконавської майстерності “Музика – наш
спільний дім”. У фестивалі брали участь юні виконавці із
Німеччини, США, Великобританії, Росії, Білорусі. Особливістю
нинішнього фестивалю став конкурс у номінації “Скрипка”.
У Харкові пройшов п’ятий міжнародний фестиваль-конкурс
бальних танців на Кубок міського голови. Цього року на участь у
конкурсі зареєструвалось 1400 пар. Турнір судила судейська колегія
із Німеччини, США, Великобританії і України.
Гастролі
29 листопада в ХАТОБі рамках європейського турне виступив
видатний альтиста сучасності Юрій Башмет.
Американський джазмен Авішай Коен виступив 17 жовтня у
театрі імені Шевченка з програмою “Песнь Песней на контрабасе”.
Один із кращих молодих контрабасистів відвідав Харків у рамках
Kharkiv Za Jazz Fest.
Вперше за тридцять років харківські лялькарі взяли участь у
Міжнародному фестивалі ляльок імені Образцова. Харківський
театр ляльок показав у Москві виставу “Дюймовочка” і подарував
колективу Образцова ляльку Казкаря із вистави “Снігова королева”.
17 листопада у ХАТОБі відбулась комедія “Приворотне зілля”
з Марією Ароноваою, Сергієм Степанченко, Григорієм Сіятвінда у
ролях; 20 листопада – спектакль “Пізанська вежа”, в ролях
Володимир Меньшов та Віра Алентова; 3 грудня - комедія
“Персидская сирень” з Лією Ахеджаковою та Михайлом
Жигаловим. 21, 22 листопада у театрі ім. Шевченка пройшла вистава
“Ігороки”, у ролях: Олег Меньшиков, Віктор Сухоруков, Олексій
Горбунов. 30 листопада на сцені ХАТОБу москвичі показали
театральну антрепризу за мотивами роману Віктора Пєлєвіна
“Чапаєв і Пустота”. У ролях виступили М. Єфремов, М. Крилов, М.
Поліцеймако.
25 грудня артисти Московського незалежного театру на сцені
Театру ім. Т. Шевченка презентували виставу «Собаче серце».
Режисер і виконавець головної ролі професора Преображенського народний артист Росії Валерій Золотухін.
27 грудня на сценi Харкiвського академiчного театру опери i
балету відомий актор Костянтин Райкiн презентував моноспектакль
за п'єсою Патрiка Зюскiнда "Контрабас".
Московський театр котiв Юрiя Куклачова представив
харкiвським глядачам син вiдомого дресирувальника - Дмитро.
На гастролях у Харкові побували: Національний балет Грузії
“Сухішвілі”, Оркестр Гленна Міллера, Вітас, Сергій Лазарєв,

Крістіна Орбакайте, Віктор Салтиков, Ніколай Носков, Святослав
Єщенко, група “Агата Кристи”, балет “Тодес”, В. Бутусов і група
“Ю-Пітер”, група “Крематорий”.
Кіномистецтво і відеокультура
9 жовтня у кінотеатрі «Боммеръ» розпочався фестиваль
короткометражок Future Shorts під назвою “Назад у літо”.
З 28 по 30 листопада у кінотеатрі «Боммеръ» пройшов V
Міжнародний фестиваль «Дні документального кіно про права
людини. Український аспект».
З 19 по 25 грудня у кінотеатрі «Боммеръ» пройшов VІІІ
фестиваль «Нове британське кіно».
Національно-культурні товариства
У Харкові пройшов 5 міський фестиваль національних культур
“Харків – наш дім”. У ньому брали участь творчі колективи більше
20 національно-культурних об’єднань.
В обласному центрi народної творчостi вiдкрилась
фотовиставка Лейфа Унгве Валленiуса i Юрiя Школьнiкова
"Пiвнiчний шлях". Виставка приурочена до вiдкриття норвежського
культурного центру в Харковi.
Візити
1 листопада до Харкова приїхала польська делегацiя на чолi з
маршалом Сейму Республiки Польща Бронiславом Коморовським,
щоб ушанувати пам'ять безвинно убитих у 1940 роцi польських
офiцерiв. Пiсля вiдвiдання меморiалу, розташованому у Лiсопарку,
делегацiя направилася до будинку управлiння СБУ в Харкiвськiй
областi для участi в урочистому вiдкриттi пам'ятної дошки,
присвяченої польським офiцерам, розстрiляним у 1940 роцi.
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