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ПРО КУЛЬТУРНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ХАРКІВСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ ІЗ ЗАРУБІЖНИМИ КРАЇНАМИ 

 
(Інформаційна довідка за матеріалами преси 

за І квартал 2014 року) 
 

Фестивалі 
20 лютого 2014 року у Харківському національному університеті 

мистецтв ім. І.П. Котляревського за підтримки фонду „Харківські асамблеї” 
стартував ІІІ Міжнародний фестиваль „Дні нової музики”, у якому беруть 
участь молоді композитори і виконавці з України, Росії, Білорусі, Японії, 
Хорватії, Польщі. 

Відкрив фестиваль симфонічний оркестр ХНУМ ім. Котляревського, 
яким керувала Патриція Печара, польський диригент Великого театру в 
Познані. 

Програмою фестивалю „Дні нової музики” 2014 року передбачено: 
концерт та презентація електронної музики Такуто Фукуда (Японія-Австрія), 
який познайомить з новинками електронної музики; композиторський 
семінар про значення сучасної музики в житті молодих композиторів, що 
проведе композитор Сані Дракуліч (Хорватія); концерт струнного квартету 
NocturnumQuartet (м. Харків, Україна); концерт «Бароко і сучасність» 
молодих композиторів Росії (Москва); концерти виконавців з Білорусі 
(Мінськ), Києва і Харкова; концерт та майстер-клас ансамблю ноутбуків 
«Elektri4ka» з Австрії. Також вперше у Харкові відбудеться презентація 
фортепіанних творів американського композитора Джорджа Крама. 

У виконанні кращих музикантів Харкова і іменитих гостей прозвучать 
як твори, що вже стали класикою XX століття, так і твори сучасних 
композиторів. 

Харків'яни та гості міста зможуть не лише послухати музику, а й 
подивитися виставку експериментальної графіки.  

В рамках фестивалю розгорнуто авторський проект експериментальної 
графіки молодої художниці зі Львова Мирослави Скири, стипендіата 
програми Міністра культури Польщі GAUDE POLONIA. 

Завершиться фестиваль 26 лютого. 
 
Довідка: 
I Фестиваль молодих композиторів і виконавців «Дні нової музики» 

відбувся в 2012 році. Основна мета проекту - презентація нових творів в 
галузі сучасної академічної музики; зміцнення культурних зв'язків та обмін 
професійним досвідом, творче спілкування з організаторами та учасниками 
фестивалів сучасної музики, які проводяться в Україні і світі («Київ-мюзік-
фест», «Міжнародний форум музики молодих», «Музичні прем'єри сезону» 
(Київ), «Два дні, дві ночі» (Одеса) «Контрасти», «Віртуози» (Львів), «Tage fur 
Neue Musik» (Цюріх), Convergence pre-art (Тбілісі). 

 



Гастролі 
У новорічну ніч, 31 грудня, Харківський академічний симфонічний 

оркестр „Віртуози Слобожанщини” під керівництвом Тараса Куценко 
виступив з єдиним концертом в рамках міжнародного музичного фестивалю 
„Харківські музичні вечори в Анталії”. Гала-концерт відбувся в турецькому 
місті Белек, в „Gloria Convention Center”.  

Найближчим часом оркестр „Віртуози Слобожанщини” знову 
відправиться до Анталії, щоби взяти участь у постановці балетно-музичного 
спектаклю. 

23 лютого 2014 року в Харківській обласній філармонії в рамках 
концертного туру містами України виступила Беата Білінська (фортепіано, 
Польща).  

Виставки 
7 лютого 2014 року у виставковій залі ЦНБ ХНУ відкрилась планшетна 

виставка „Константинос Кавафіс. Життя і творчість”. Її організатори – 
Грецький фонд культури спільно з Центром неоелліністичних досліджень 
(Архів Кавафіса).  

Виставка представлена в рамках проекту „Афінські вечори”. 
Константинос Кавафіс – один із видатних грецьких поетів, з іменем 

якого пов’язують уявлення про літературу Греції нового часу. Він писав про 
класичні Афіни, Візантійську імперію, грецьких общинах в Європі і Єгипті. 

З 1 по 11 квітня 2014 року в Центрі сучасного мистецтва 
„ЄрміловЦентрі” працює виставка польського плакату „Багатство 
форми, багатство думки”. 

До експозиції увійшло близько 200 плакатів на тему кіно, театру та 
інших сфер культури. Авторами представлених робіт є видатні майстри 
польського плакату Ян Лєніца, Вальдемар Свєжий, Анджей Понговський, 
Стасис Ейдригевичус, Францишек Старовєйський, Ян Млодоженець, Вєслав 
Валкуський, Рафал Ольбінський та ін.  

Виставка створена у співпраці Генерального консульства Республіки 
Польща в Харкові та Центру сучасного мистецтва «ЄрміловЦентр». 

 
Національно-культурні товариства, 

Центри 
У Харкові створено Раду керівників національно-культурних товариств 

Харківської області при Департаменті масових комунікацій Харківської 
облдержадміністрації. 

7 лютого 2014 року відбулося перше засідання Ради.  
Рада складається із 34-х національно-культурних товариств, які будуть 

працювати у 6-ти секторах (комітетах), у тому числі і секторі культури та 
освіти. 

Кіномистецтво та відеокультура 
В кінотеатрі „Боммер” 1 лютого 2014 року стартував щорічний 

фестиваль найрезонансніших французьких кінопрем’єр року „Вечори 
французького кіно”. 



У заході брали участь директор кінотеатру „Боммер” Тетяна Пурдич, 
директор Французького інституту в Харкові Гійом Мартен. Програму 
фестивалю представлено п’ятьма картинами. Фільмом-відкриттям стала 
стрічка „Кращі дні попереду” зі знаковою актрисою Франції – Фанні Ардан – 
в головній ролі. 

1 квітня 2014 року в Харківському національному університеті 
мистецтв ім. І. П. Котляревського відкрився 11-й фестиваль "Французька 
весна". 

В урочистостях з нагоди його відкриття брав участь директор 
Французького інституту в Харкові Гійом Мартен.  

Відкрив "Французьку весну" у Харкові концерт французької джаз-
групи "Benjamin Faugloire Project" (фортепіано, контрабас та ударні). 

Фестиваль триватиме до 27 квітня. В його рамках відбудуться покази 
французьких фільмів, музичні концерти та зустріч з французьким славістом 
Жоржем Нивою. 

Цього року, крім традиційних Києва, Донецька, Львова, Одеси та 
Харкова, фестиваль пройде також у Запоріжжі, Луганську та Рівному.  

 
Література: 
Анничев А. Мы изменяем музыку или музыка изменяет нас? / А. 

Анничев // Время.- 2014.- 21 февр. 
В городе началась „Французская весна” // Время регионов 

Харьковщины.- 2014.- 5 апр. 
В Харькове создан новый Совет // Харьк. известия.- 2014.- 8 февр. 
Весна по-французски // Харьк. известия.- 2014.- 1 апр.  
Виртуозы из Харькова – в солнечной Анталии // Харьк. известия.- 

2014.- 11 янв. 
Греческое настроение // Харьк. известия.- 2014.- 8 февр. 
Казакова Т. «Дни новой музыки» в Харькове / Т. Казакова // Харьк. 

известия.- 2014.- 6 мар.  
Лялина З. Весна по-французски / З. Лялина // Харьк. известия.- 2014.- 

3 апр.  
Петренко А. Польський плакат – руйнування стереотипів / А. 

Петренко // Слобід. край.- 2011.- 3 квіт. 
Польський плакат // Харьк. известия.- 2014.- 1 апр. 
У вихідні – до Першої столиці // Слобід. край.- 2014.- 18 лют.- (Афіша 

„СК”). 
У Харкові пройде фестиваль сучасної музики [Електронний ресурс] // 

Стрічка новин Харкова.- Режим доступу: 
http://uanews.kharkiv.ua/culture/2014/02/14/37955.html 

Французское кино в нашем городе // Харьк. известия.- 2014.- 1 февр. 
Хижная М. Польские плакаты актуальны всегда / М. Хижная //Веч. 

Харьков.- 2014.- 5 апр. 
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ПРО КУЛЬТУРНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ХАРКІВСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ ІЗ ЗАРУБІЖНИМИ КРАЇНАМИ 

 
(Інформаційна довідка за матеріалами преси  
та інтернет-ресурсів за ІІ квартал 2014 року) 

 
Фестивалі 

7 червня 2014 року у Харківській обласній філармонії в рамках 
закриття ІІ Міжнародного фестивалю сучасної музики «Kharkiv contemporary 
– 2014» виступив композитор і диригент Володимир Рунчак, соліст Sergiu 
Carstea (труба, Румунія).  

Довідка: 
Другий фестиваль сучасної музики «Kharkiv contemporary – 2014» в 

Органному залі Харківської обласної філармонії (вул. Університетська, 11), 
ініційований композитором Володимиром Рунчаком за підтримки 
Австрійського культурного форуму та Румунського культурного інституту. 
Фестиваль тривав з 31 травня по 7 червня. 

Театральні 
Акторський склад спектаклю «Прощай, Іуда...», поставленого за п’єсою 

Іренеуша Ірединського на сцені Харківського академічного театру ім. Т.Г. 
Шевченка польським режисером Анджеєм Щитко, брав участь в програмі 
XVII міжнародного театрального фестивалю «Українська весна» в 
Познані.  

Прем’єра спектаклю відбулась минулого року за підтримки 
Генерального консульства Республіки Польща. 

 
Конкурси 

Студенти Харківського національного університету мистецтв ім. І.П. 
Котляревського у квітні повернулись із концертно-конкурсного турне 
(Мадрид – Париж – Катовіце), де брали участь у IV Міжнародному 
молодіжному конкурсі-фестивалі музикантів-виконавців від 7 до 27 років 
«Ніч у Мадриді».  

Цьогоріч на конкурс приїхали 30 музикантів із Іспанії, Росії, України, 
Китаю, Італії, Франції, Бельгії та Румунії та особливу увагу журі і публіки 
привернула харківська команда із ХНУМ, усі члени якої – Ксенія Коновал 
(флейта), Антон Коршаков (фортепіано), Олександра Кузьміна (вокал), Ольга 
Малко (скрипка), Максим Шадько (фортепіано) зайняли 1-е місце. 

 
Театр 

В Баденському державному театрі (м. Карлсруе, Німеччина) вийшов 
спектакль за п'єсою драматурга Дмитра Тернового, одного із засновників, 
продюсера і актора харківського Театру на Жуках. 

Спектакль поставила лауреат міжнародних конкурсів в галузі режисури 
Міна Салефур, володарка однієї з вищих театральних премій Німеччини 
«Фауст» за кращу новаторську роботу.  



Постановка здійснена за п'єсою «Деталізація», але в німецькому 
перекладі, виконаному славістом Лідією Нагель, отримала назву 
HoheAuflösung («Високий дозвіл»). Написана в 2012 році, вона перемогла на 
головному драматургічному конкурсі Східної Європи «Говорити про 
кордони. Життя в епоху змін ». П’єса багато в чому передбачила революційні 
події минулої зими на київському Майдані.  

Прем'єра спектаклю відбулась 9 червня 2014 року. 
 

Гастролі 
У травні-червні 2014 року, в п'ятий раз юні артисти Харківського 

Дитячого балетного театру під керівництвом художнього керівника, 
заслуженого діяча мистецтв України Наталії Ржевської гідно представляють 
дитяче хореографічне мистецтво України юним глядачам Піднебесної в 
рамках масштабного культурного проекту «Відкриті двері в мистецтво».  

Вистави «Русалочка» та «Білосніжка і сім гномів» з великим успіхом 
пройшли в провідних театрах міст Гуанчжоу, Фошань, Сямень, Шанхай, 
Нінбо, Ханчжоу, Дечжоу і Цзінань. 

Також проводяться численні творчі зустрічі з китайськими учнями та їх 
педагогами, в рамках культурного обміну проводяться майстер-класи. 

9 травня до Дня Великої Перемоги відбулася урочиста зустріч делегації 
представників Дитячого балетного театру в Посольстві України в Китаї (м. 
Пекін). На зустрічі був присутній професор хореографії Китайської 
Національної академії мистецтв Оу Цзянь Пін, представники китайської 
культурної та наукової еліти. 

В рамках фестивалю також передбачено ряд спільних українсько-
китайських заходів, присвячених Міжнародному дню захисту дітей. 1 червня 
в День захисту дітей в Пекіні буде показаний 100-й спектакль Дитячого 
балетного театру, який відвідає посол України в Китаї Олег Дьомін. 

Подібний творчий взаємообмін має не тільки важливе культурне 
значення, а й сприяє розвитку масштабних освітніх програм в галузі 
мистецтва, особливо дитячої хореографії, а в цілому, подальшому 
розширенню міжнародних зв'язків України та Китаю. 

 
Виставки 

22 травня 2014 року в центрі сучасного мистецтва «ЄрміловЦентр» 
стартував виставково-дискусійний проект «Після Перемоги», мета якого 
через 60 років після Великої Вітчизняної війни представити своє бачення 
такої видатної події, як Перемога над фашизмом. 

Навколо проекту, який представляє міжнародну виставку сучасного 
мистецтва, дискусію за участі її авторів і одночасну програму кіно-та 
відеопоказів, об’єднались художники із чотирьох країн. Учасники проекту: 
Анна Вітт (Німеччина), Артур Жмєівський (Польша), Ольга Житліна та Давід 
Тер-Оганян (Росія), Олександр Бурлака, Олексій Радинський, Борис 
Михайлов, Леся Хоменко, Сергій Попов та Микола Рідний та інші українські 
діячі сучасного мистецтва. 



Виставка триває до 15 червня.  
27 червня – 12 липня 2014 року в галереї «Мистецтво Слобожанщини» 

працює фотовиставка Ферранте Ферранті (Франція) «Пінзель та Європа 
епохи барокко». 

Французький фотограф, один із відомих у світі фахівців, що 
спеціалізується на мистецтві епохи бароко, вніс своє бачення у твори 
українського скульптора цієї епохи Іоанна Георгія Пінзеля. 

Виставка організована спільно з Посольством Франції в Україні 
(Французький інститут в Україні). Дана експозиція є частиною 
всеукраїнської акції, яка вже відбулася в декількох українських містах, в 
тому числі, у рідному місті скульптора – Львові.  

Довідка: Ферранте Ферранті народився 13 січня 1960 року в Алжирі. 
Його мати – з Сардинії, а батько − сицилієць. Вивчав архітектуру в Тулузі, а 
потім – у Парижі, де й отримав у 1985 році диплом фахівця по спеціальності 
«Театр та сценографія епохи бароко». Фотограф-мандрівник вже понад 
тридцять років разом із Домінік Фернандез досліджує епоху бароко та різні 
прошарки цивілізації від Сирії до Болівії через Сицилію та Санкт-Петербург. 
В університеті м. Артуа Ферранте Ферранті викладав іспанську цивілізацію з 
2005 по 2011 роки, а з 2009 року викладає щорічний курс лекцій на тему: 
«Італійське Відродження», «Бароко», «Середземномор'я», «Релігійні 
ордени», «Святині». Очолює майстерні фотографії у Франції та за кордоном 
(у Гватемалі в 2004 р., в Індонезії в 2009 р. та Сербії з 2010 р.). 

У червні в Харківському художньому музеї стартував міжнародний 
проект «Українські та польські прислів'я та приказки». Проект був 
задуманий, щоб показати, наскільки близькі влучні народні вирази двох 
народів-сусідів. 

Автор проекту кандидат педагогічних наук викладач харківської 
середньої школи № 133 «Ліцей мистецтв» Вікторія Чернякова. 

Проілюструвати міжнародні фольклорні паралелі запропонували юним 
художникам ліцею мистецтв. На виставці представлено три десятки 
графічних ілюстрацій з прислів'ями та приказками українською та їх 
аналогом польською мовами. Діти самі вибирали прислів'я, створювали 
ескізи. Умовою були тільки формат рамки – 30х30 і окантовка – український 
орнамент. 

В Харкові, в Будинку архітектора з 13 по 22 червня 2014 року 
проходила Міжнародна художня виставка, що мала назву «Істина. 
Доброта. Терпіння». В експозицію виставки включені картини художників з 
США, Канади, Японії і Тайваню, в основному етнічних китайців. 

Авторів робіт об'єднала одна спільна ідея – за допомогою живопису 
показати як прекрасне життя, якщо слідувати її високим ідеалам: істині, 
доброті та терпінню. На цих принципах засноване вчення Фалуньгун, з яким 
у різні періоди життя познайомилися художники. 

Сюжети картин розповідають про пошуки справжнього призначення 
людського життя, про відношення між Добром і Злом. 



Ідея підготувати виставку належить відомому скульптору і живописцю 
з Китаю Чжану Кунлуню.  

Оригінали більшості картин виконані олією на полотні в стилі 
традиційного реалізму, кілька творів – тушшю на шовку і папері в 
традиційному китайському стилі. 

 
Література: 
Александрова А. Истина. Доброта. Терпение / А. Александрова // 

Харьк. известия.- 2014.- 19 июня. 
Анничев А. «Прощай, Иуда...», здравствуй, «Антигона из Нью-Йорка»! 

/ А. Анничев // Время.- 2014.- 28 мая. 
Анничев А. Майдан Тернового / А. Анничев // Время.- 2014.- 18 июня. 
27 червня у Харкові відкриється фотовиставка Ферранте Ферранті 

«Пінзель та Європа епохи Бароко» [Електронний ресурс] // Офіційний сайт 
Харківської облдержадміністрації.- Режим доступу: 
http://www.kharkivoda.gov.ua/uk/news/view/id/22657, вільний.- Назва з 
екрану.- Текст на екрані укр. мов. 

Галерея «Мистецтво Слобожанщини» // Слобід. край.- 2014.- 24 черв. 
«Детализация»: Немецкий вариант // Харьк. известия.- 2014.- 19 июня. 
«ЕрмиловЦентр»: «После Победы» // Харьк. известия.- 2014.- 24 мая. 
Ефанова М. На спектакль шевченковцев поляки пишли в вышиванках / 

М. Ефанова // Веч. Харьков.- 2014.- 31 мая. 
Казакова Т. С победой из Европы / Т. Казакова // Харьк. известия.- 

2014.- 26 апр. 
Ковальская Е. За чашкой кофе рождаются любопытные проекты / Е. 

Ковальская // Веч. Харьков.- 2014.- 21 июня. 
Котова Е. Украина – Китай: Открытая дверь в искусство / Е. Котова // 

Харьк. известия.- 2014.- 31 мая. 
Седунова Е. Польское признание / Е. Седунова // Харьк. известия.- 

2014.- 5 июня. 
Український композитор і диригент Володимир Рунчак ініціює у 

Харкові Другий фестиваль сучасної музики «Kharkiv contemporary – 2014» 
[Електронний ресурс] // Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО.- 
Режим доступу: http://i-pro.kiev.ua/content/ukrayinskii-kompozitor-i-dirigent-
volodimir-runchak-initsiyuye-u-kharkovi-drugii-festival-su, вільний.- Назва з 
екрану.- Текст на екрані укр. мов. 

Французский шарм украинского искусства // Харьк. известия.- 2014.- 
26 июня. 

Харківська обласна філармонія // Слобід. край.- 2014.- 3 черв. 
Харьковский детский балетный театр успешно выступает в Китае 

[Електронний ресурс] // Офіційний сайт Харківської облдержадміністрації.- 
Режим доступу: http://www.city.kharkov.ua/ru/news/kharkivskiy-dityachiy-
baletniy-teatr-uspishno-vistupae-v-kitai-24222.html, вільний.- Назва з екрану.- 
Текст на екрані рос. мов. 

 

http://www.kharkivoda.gov.ua/uk/news/view/id/22657
http://i-pro.kiev.ua/content/ukrayinskii-kompozitor-i-dirigent-volodimir-runchak-initsiyuye-u-kharkovi-drugii-festival-su
http://i-pro.kiev.ua/content/ukrayinskii-kompozitor-i-dirigent-volodimir-runchak-initsiyuye-u-kharkovi-drugii-festival-su
http://www.city.kharkov.ua/ru/news/kharkivskiy-dityachiy-baletniy-teatr-uspishno-vistupae-v-kitai-24222.html
http://www.city.kharkov.ua/ru/news/kharkivskiy-dityachiy-baletniy-teatr-uspishno-vistupae-v-kitai-24222.html


ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ ХАРКІВСЬКОЇ 
ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА 
БІБЛІОТЕКА 

СЕКТОР ІНФОРМАЦІЇ З ПИТАНЬ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА 
 
61003, м. Харків, вул. Кооперативна, 13 

т. 731-31-32 
 
 
 

ПРО КУЛЬТУРНЕ СПІРОБІТНИЦТВО ХАРКІВСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ ІЗ ЗАРУБІЖНИМИ КРАЇНАМИ 

 
(Інформаційна довідка  

за матеріалами преси 2014 року) 
 

Вип. 3 
 
 
 
 

Матеріал підготувала: Казанцева Н.Ю. – зав. сектором інформації 
з питань культури і мистецтва Харківської 
обласної універсальної наукової бібліотеки 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Харків 2014 
 
 



ПРО КУЛЬТУРНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ХАРКІВСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ ІЗ ЗАРУБІЖНИМИ КРАЇНАМИ 

 
(Інформаційна довідка за матеріалами преси 

за ІІІ квартал 2014 року) 
 

Фестивалі 
Учасники народного художнього фольклорно-етнографічного 

колективу «Вербиченька» та зразкового об’єднання «Колорит» з 
Нововодолажчини брали участь у XV Міжнародному дитячому 
фестивалі «Сонце – Радість – Краса», який влітку 2014 року проходив у 
Болгарії, в місті Несебрі. 

Фестиваль приймав дитячі колективи з багатьох країн Європи. 
Українська делегація, до складу якої увійшли і юні нововодолажчани, була 
найчисельнішою. Вони здобули перемогу у конкурсній програмі в номінації 
«Народний спів». Дипломом І ступеню фестивалю та пам’ятним знаком були 
нагороджені вокалісти «Вербиченьки» Анастасія Вотінцева, Юліан 
Дмитрицький, Надія Замай та Катерина Волотка, які майстерно виконали 
декілька пісень Слобожанщини. 

У конкурсному розділі «Образотворче мистецтво» вихованка 
зразкового художнього об’єднання «Колорит» Нововодолазького БДЮТ 
Софія Новікова, яка в рамках фестивалю брала участь у триденному пленері, 
з понад 300 учасників – посіла ІІ місце. 

 

Зразковий ансамбль народних інструментів «Весняночка» 
Комсомольської дитячої музичної школи, що на Зміївщині, взяв участь у 
ІХ Міжнародному фестивалі мистецтв «Музи» («Музіте»), який 
проходив в болгарському місті Созополі. 

Цьогоріч фестиваль об’єднав дітей з 14-ти країн світу, талановитих у 
різних жанрах: художня література, танцювальне мистецтво, нестандартні 
форми (циркове мистецтво, вуличні танці), театральне мистецтво, живопис, 
прикладне, музичне (класичне і народне) та фотомистецтво. Ансамбль 
«Весняночка» був єдиним інструментальним ансамблем від України.  

Продемонструвавши свої вміння, в нагороду за майстерність ансамбль 
отримав кубок і диплом за ІІ місце. 

«Харківські асамблеї» 
З 27 вересня по 18 жовтня 2014 року в Харкові проходив ХХI 

Міжнародний музичний фестиваль «Харківські асамблеї. Противлення 
злу мистецтвом». Він був присвячений творчості Людвіга ван Бетховена і 
проходив під девізом «Людина – міра усіх речей».  

Його ініціатором та художнім керівником є народна артистка України, 
професор, кандидат мистецтвознавства, ректор ХНУМ імені І. П. 
Котляревського, Почесний громадянин Харкова Тетяна Вєркіна. Основна 
ідея фестивалю – просвітницька діяльність та інтеграція українського 
музичного мистецтва в європейський простір. 



Відкрили «Харківські асамблеї» в малому залі Харківського 
національного академічного театру опери та балету ім. М.Лисенка Сьомою 
симфонією Людвіга ван Бетховена і його концертом для фортепіано з 
оркестром №4. Виконавці – студентський симфонічний оркестр Харківського 
національного університету мистецтв ім. І. Котляревського та солістка, 
лауреат міжнародних конкурсів Анна Сагалова під керівництвом 
австрійського диригента Антоніо Лізарагга. 

Гостями фестивалю стали вже відомі харків'янам музиканти з Іспанії 
(диригент і скрипаль Юрій Насушкін, піаністка Лідія Стратулат), зі 
Швейцарії (віолончеліст Денис Северін) і Франції (скрипаль Антон 
Холоденко). Вперше в «Харківських асамблеях» візьмуть участь Крістіан 
Хільц (баритон, Німеччина), Тетяна Корсунська (фортепіано, Швейцарія), а 
також українські музиканти – Євген Кострицький (скрипка, Одеса) та Андрій 
Кутасевич (фортепіано, Київ).  

Численні камерні, вокальні, фортепіанні твори Бетховена прозвучали і 
у виконанні харківських музикантів. В залах університету мистецтв і 
Харківського національного академічного театру опери та балету ім. М. 
Лисенка пройшли концерти класів народної артистки України, професора 
Тетяни Вєркіної (фортепіано), заслуженого діяча мистецтв України, 
професора Людмили Цуркан (сольний спів), професорів Олени Щелкановцев 
(віолончель) та Наталії Горецької (фортепіано). Крім того, вперше в 
асамблеях брала участь Дитяча музична школа ім. Людвіга ван Бетховена. 
Також для гостей фестивалю грали вихованці Дитячої філармонії, які 
представили концерт «Дивовижний Бетховен» за участю кращих учнів шкіл 
естетичного виховання Харкова.  

Традиційно в рамках фестивалю пройшли науково-практична 
конференція «Бетховен – terra incognito» і майстер-класи гостей, серед яких – 
по скрипковому виконанню і вокальному мистецтву. На одному з концертів 
камерної музики, який відбувся 7 жовтня, Міжнародна благодійна асоціація 
«Мистецтво без кордонів» (Базель, Швейцарія) передала університетові в 
постійне і безкоштовне користування скрипку швейцарського майстра 
Аугуста Майнеля.  

«Харківські асамблеї» проходили за підтримки Міністерства культури 
України та під патронатом Харківського міського голови Геннадія Кернеса. 
Багаторічні партнери фестивалю – Будинок Нюрнберга в Харкові і ротарі-
клуби міста. 

Інформаційна довідка: 
Цей єдиний в Україні фестиваль класичної музики був заснований 1991 

року. Він проходить під патронатом міністерства культури України. За цей 
час відбулися фестивалі, присвячені творчості Моцарта, Шуберта, 
Мендельсона-Бартольді, Шумана, Ліста, Перселла, Баха, Бетховена, 
Брамса, Глінки, Чайковського, Берліоза, Гете, Слатіна, Лисенка, Гайдна, 
братів Рубінштейнів, а також фестивалі, присвячені 240-річчю з дня 
народження Котляревського і 90-річчю університету мистецтв – 
харківської консерваторії. 



Конкурси 
Наприкінці серпня 2014 року у Харкові пройшов X Міжнародний 

фестиваль-конкурс дитячих колективів народної хореографії «Зелен 
світ». Участь у ювілейному фестивалі, присвяченому Дню Незалежності 
України, взяли близько 400 юних учасників. 

Головним завданням фестивалю-конкурсу є збереження національної 
скарбниці танцювального мистецтва, встановлення дружніх зв'язків між 
творчими колективами різних країн, виявлення кращих колективів та 
солістів. 

Організатори заходу ставили за мету не тільки 
відродити, розвивати і популяризувати 
танцювальне мистецтво і фольклор, а й 
виховувати художній смак і розкривати творчі 
здібності дітей. 
Виступи колективів оцінювались авторитетним 

журі в 15 номінаціях.  
Усі колективи-учасники отримали дипломи та пам'ятні сувеніри 
Довідка:  
Міжнародний фестиваль-конкурс дитячих колективів народної 

хореографії «Зелен світ» проходить в місті Харкові з 1996 року за 
підтримки Міністерства культури України, Харківської обласної державної 
адміністрації, Харківської міської ради раз на два роки. Засновник заходу – 
Творча спілка дитячої народної хореографії України.  

 
Концерти 

4 вересня 2014 року у Харкові пройшов концерт 
французького музичного гурту «Алекс Renart 
trio». 

Організатором концерту виступив 
Французький інститут в Харкові за підтримки 
Посольства Франції в Україні та Департаменту 
міжнародного співробітництва Харківської 

міської ради. 
Довідка: 
Алекс Ренар – французький автор, композитор і виконавець пісень, 

група якого стала популярною завдяки спільним 
виступам з відомою співачкою ZAZ. Крім Алекса 
Ренара до групи також входять Жермен Гюйо 
(фортепіано) і Фредерік Лафаж (гітара). Їхній 
стиль вирізняється поєднанням музичних традицій 
з елементами репу, циганського джазу та соулу, 
що додає нового звучання сучасній французькій 
пісні. Саме цю незвичайну музичну суміш французи представили на суд 
харківських любителів музики. 

 



Виставки 

З 27 вересня по 19 жовтня 2014 року у Центрі сучасного мистецтва 
«ЄрміловЦентр» експонувались виставкові проекти Романа Мініна, Олексія 
Яловеги, Олега Винник-Штепа та Владислава Бондаренко, присвячені 

Словенії.  
Ініціатором їх проведення виступило Почесне 
консульство Республіки Словенія у Харкові. 

Як зазначили організатори, ця ініціатива 
Почесного консульства – своєрідний творчий 
експеримент в галузі сучасного мистецтва 
України. Вона для всіх, хто хотів би більше 

дізнатися про Словенію і словенців, про європейську архітектурну і 
культурну спадщину. Проект «Photoarchive» присвячений стародавній 
архітектурі країни і дбайливому відношенню до неї, а проект «Slovenia / 
ART scanning» – сучасній Словенії.  

 
«Тижні Німеччини» в Україні 

26 вересня 2014 року у Харкові стартував вже традиційний проект 
Посольства Федеративної Республіки Німеччина в Україні «Тижні 
Німеччини-2014». Організатори підготували різноманітну програму заходів, 
в якій відображена масштабна палітра німецько-українського 
співробітництва в усіх сферах: від економіки, культури та освіти до розвитку 
демократії, громадянського суспільства та захисту навколишнього 
середовища. 

У програмі заходів Наукова конференція щодо української участі у 
проектах FAIR, «Ніч Науки для дітей» та відкриття виставки «Картини зі 
світу науки», виставка німецьких фондів та організацій, виступи модерн-
балету «Carmina Burana» на музику К. Орфа і «Bolero» на музику М. Равеля, 
тренінг «Молекулярна кулінарія – високі наукові технології на кухні», 
круглий стіл «Автономія університетів», концерт струнного квартету «Kuss 
Quartet» (Берлін), панельна дискусія на тему «України на шляху до правової 
держави та економічної стабільності: шанси та виклики для нового уряду», 
плакатна виставка «Диктатура і демократія в епоху крайнощів», вечори 
вокальної та камерної музики.  

Тижні Німеччини одночасно проходять у Києві, Запоріжжі, Харкові, 
Чернівцях, Львові, Дніпропетровську. 

Проект «Тижня Німеччини» проходять в Харкові вже другий рік 
поспіль. У 2013 році «Тижня Німеччини» стартували в Україні, провівши 
більше 20 заходів, які, за оцінками організаторів, відвідали тисячі людей з 
різних міст. 

Національно-культурні центри, товариства 
10 вересня 2014 року у Харківському національному університеті 

міського господарства імені А. Бекетова за підтримки Генерального 
Консульства Республіки Польща відкрився Українсько-польський 
культурно-освітній центр. 



Крім мовних курсів для усіх бажаючих, розширенню партнерських 
відносин з польськими вузами, у новоствореному центрі планується 
реалізація спільних освітніх і культурних проектів, створення умов для 
обміну досвідом в сфері місцевого самоврядування, також центр буде 
організовувати культурно-освітні заходи і щомісячні перегляди польського 
кіно. 
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Фестивалі 
З 27 вересня до 18 жовтня 2014 року в Харкові за підтримки 

Міністерства культури України та під патронатом Харківського міського 
голови Геннадія Кернеса проходив ХХI Міжнародний музичний фестиваль 
«Харківські асамблеї. Противлення злу мистецтвом». Цього разу він був 
присвячений творчості Людвига ван Бетховена і проходив під девізом 
«Людина – міра усіх речей».  

Його ініціатором та художнім керівником є народна артистка України, 
професор, кандидат мистецтвознавства, ректор ХНУМ імені І. П. 
Котляревського, Почесний громадянин Харкова Тетяна Вєркіна. Багаторічні 
партнери фестивалю – Будинок Нюрнберга в Харкові і ротарі-клуби міста. 

Цього року вперше рівноправним учасником «Харківських асамблей» 
стала найстаріша у місті дитяча музична школа № 1 ім. Людвига ван 
Бетховена. І не тільки тому, що носить ім’я, співзвучне темі ХХІ фестивалю. 

Колектив школи, а також представники інших ДМШ, з великим 
успіхом брав участь у проекті «Дивовижний Бетховен», що проходив в 
рамках фестивалю. 

7 листопада 2014 року в харківському кінотеатрі 
«Боммер» відкривається XI Мандрівний міжнародний 
фестиваль документального кіно Docudays UA.  

У програмі фестивалю – два десятки кінострічок про 
права людини. Це переможці конкурсної програми Docudays 
UA в березні нинішнього року, призери найвідоміших 
міжнародних фестивалів, а також добірка фільмів молодих 
кінематографістів України. Крім українських режисерів, на 
Docudays UA представлені стрічки режисерів з Росії, 
Великобританії, Німеччини, Польщі, Франції, Ізраїлю, 

Канади. Кожну картину, представлену на фестивалі, покажуть тільки один 
раз. 

Відкрив харківський показ Docudays UA фільм «Євромайдан. Чорновий 
монтаж». Це альманах про три місяці української революції – від першого 
протесту до народного єднання. 

8 – 9 листопада 2014 року у Харкові проходив Міжнародний 
фестиваль-конкурс мистецтв «Grand Music Fest», організаторами якого 
виступили Міжнародна громадська організація «Європейська молодіжна 
ліга», Школа танців «Litvinoff Dance», Продюсерський центр «QOLDEN 
SOUND». Президент фестивалю – заслужений діяч мистецтв України Віталій 
Нечитайло. 



Фестиваль-конкурс проводився в номінаціях: вокал, хореографія, цирк, 
розмовний жанр, інструментальна музика, театри мод та модельні агенції. 
Для участі були запрошені обдаровані діти та молодь віком від 6 до 25 років, 
а також творчі особистості, що вже відбулися, без вікових обмежень, з 
України та країн Східної Європи. 

Переможницею конкурсу у номінації «інструментальна музика» у 
віковій категорії від 6 до 9 років стала талановита учениця Зміївської дитячої 
музичної школи Олександра Тимченко (клас фортепіано, педагог Альона 
Пилипенко). 

20 – 22 листопада 2014 року в Харкові проходив ІІІ Міжнародний 
фестиваль-конкурс мистецтв «DanceSong fest 2014». У конкурсі брали 

участь виконавці із Китаю, США, Азербайджану та 
України. 
За перемогу у відбіркових турах змагались 300 
конкурсантів у кількох номінаціях: естрадний, 
народний, джазовий вокал; хореографія; художнє 
читання; театральна творчість.  
Оцінювало конкурсантів професійне журі, до 
складу якого входили заслужені діячі культури, а 

також учасник проекту «Голос країни», викладач Харківської державної 
академії культури Артем Верещака, півфіналіст проекту «Голос країни» на 
телеканалі «1 + 1» у 2014 році Вагіф Нагієв, учасник телевізійних проектів 
Німеччини та України, фронтмен німецької рок-групи Magistarium Олег 
Рудич та ін. 

За підсумками конкурсу гран-прі завоювали Ансамбль пісні і танцю 
України «Влтава» та харківський вокальний ансамбль «Оксамит». 

У режимі онлайн учасників оцінювали народна артистка України, 
співачка Наталя Могилевська та лідер гурту «Воплі Відоплясова» Олег 
Скрипка, чиї пісні в обов'язковому порядку виконували професійні 
вокалісти-конкурсанти. 

З 25 листопада 2014 року в кінотеатрі «Боммер» стартував попередній 
показ короткометражних робіт VII міжнародного 
фестивалю «Ступени». 

"Ступени" – перший міжнародний правозахисний 
кінофестиваль, що проводиться на території України і країн 
СНД. Тематика фестивалю представлена в широкому колі 
проблем: права людини, захист тварин і природи, а також 
фільми духовної, філософської та соціальної тематики, 
фільми, що висвітлюють політичні проблеми. 

У Харкові були представлені стрічки «Холера», «Матушка земля», 
«Бездомный», «Каждый первый», «Кладбище», «Рыцарь индустрии», «Один 
и два». Покази тривали до 30 листопада. 

З 27 листопада до 13 грудня 2014 року в Харківській середній 
спеціалізованій музичній школі-інтернаті проходив ХХI Міжнародний 
фестиваль виконавського мистецтва «Музика – наш спільний дім». 



Цього року у фестивалі брали участь музиканти із України, Росії, 
Великобританії. 

У фестивальній програмі – близько 20 концертів. На сцені великого і 
малого залів спеціалізованої школи, в органному залі філармонії (Успенський 
собор) виступали як нинішні вихованці школи (учні фортепіанного, струнно-
смичкового і духового відділів, оркестри та хорові колективи), так і її відомі 
колишні випускники, а також студенти Харківського національного 
університету мистецтв ім. І. П. Котляревського. 

В рамках фестивалю відбулися третій відкритий конкурс арфістів, два 
конкурси ансамблів (камерних і змішаних) і кілька майстер-класів відомих 
музикантів. 

Гастролі, концерти 
Перша флейта і соліст Оперного оркестру в Сассарі, оркестру асоціації 

«Ф. Маркетті» в Камеріно, Італійського філармонічного оркестру Станіслав 
Зубицький, який родом з України, нещодавно побував Харкові.  

Всесвітньовідомий флейтист із Італії виступив у нашому місті з 
Харківським молодіжним академічним оркестром «Віртуози 
Слобожанщини». 

Виставки 
З 27 вересня по 19 жовтня 2014 року в Центрі сучасного мистецтва 

«ЄрміловЦентр» за ініціативи Почесного консульства Республіки Словенія 
у Харкові експонувались виставкові проекти Романа Мініна, Олексія 
Яловеги, Олега Винник-Штепа та Владислава Бондаренко, присвячені 
Словенії.  

18 листопада 2014 року Консульство Республіки Словенія в Харкові 
представляє виставкові проекти “Slovenia ARTscanning” та «Photoarchive» у 
«Мистецькому арсеналі» в Києві в рамках форуму сучасного мистецтва 
«IXART-KYIVContemporary2014». 

Проекти здійснено за підтримки Посольства Республіки Словенія в 
Україні. Партнерами виставки виступили: «Українсько-Словенська спілка 
підприємців», Фонд розвитку «Княжий камінь», «Харківський будівельний 
союз», словенські компанії «Iskratel» та «RIKO». 

Учасники проекту: Роман Мінін, Олексій Яловега, Олег Винник-Штеп. 
Творчий дебют: Владислав Бондаренко. 

Генеральне консульство Республіки Польща в Харкові, Харківський 
обласний організаційно-методичний центр 
культури і мистецтва та видавництво «Раритети 
України» представляють виставку «Театральне 
есперанто: польська плакат», яка відкрилась 8 
грудня 2014 року в приміщенні Харківського 
обласного організаційно-методичного центру 
культури і мистецтва. 

В експозиції представлено 50 театральних плакатів з колекції, що збиралася 
польськими консулами протягом десятиріччя. Театральна частина цієї збірки 
виявилася вельми репрезентативною, відбиваючи цілу епоху в театральному 



плакаті Польщі, який за часів тоталітаризму став галуззю, де тиск цензури та 
нав'язуваного соціалістичного реалізму відчувався найменше. Отже, митці 
мали більше можливостей для творчих експериментів, пошуку нових 
підходів та форм. 

Серед авторів – видатні польські графіки: Ян Леніца, Вальдемар Свєжи, 
Анджей Понговський, Стасис Ейдригевичус, Францишек Старовєйський, Ян 
Млодоженець, Рафал Ольбінський, Вєслав Валкуський. Саме вони своєю 
творчістю принесли польському плакату світову славу. 

Виставка триває до 18 грудня і послужить доповненням до прем'єрних 
показів вистави польського драматурга Януша Гловацького «Антігона у 
Нью-Йорку», які проходять у Харківському академічному українському 
драматичному театрі ім. Т. Шевченка. 

Театр 
На початку грудня в Харківському драматичному театрі імені Т. 

Шевченка презентували українсько-польський проект – постановку п'єси 
сучасного польського драматурга Януша Гловацького «Антігона в Нью-
Йорку». 

Підготовка до прем'єри стартувала на початку жовтня. Спектакль 
поставив заслужений діяч культури Польщі пан Анджей Щитко. Сценограф 
вистави – Тетяна Савіна. 

Прем'єра в театрі Шевченка відбулася 6-7 грудня 2014 року. 
Побачать спектакль і на батьківщині автора п'єси і режисера: акторів 

театру Шевченка вже запросили показати «Антігону в Нью-Йорку» на 
фестивалі культури «Українська весна – 2015» у Польщі. 

 
Національно-культурні товариства 

14 декабря 2014 года в Єврейському культурному центрі «Бейт Дан» 
відбувся фестиваль дитячих танцювальних колективів національно-

культурних об’єднань Харкова. 
У фестивалі брали участь представники 

різних національних громад, які проживають у 
багатонаціональному Харкові, зокрема, 
азербайджанської, грузинської, єврейської, 
ромської. Серед учасників фестивалю – 
товариство азербайджанських жінок «Айнур 
Хатун», грузинська благодійна громада 
«Метехі», суспільство ромів «Аме-Рома», 

вірменське товариство культурних зв'язків, український театр танцю 
«Комплімент», товариство азербайджансько-української дружби «Достлуг» 
та ін. 

В рамках фестивалю пройшла виставка, на якій громади Харкова 
представили свою національну символіку, культуру і традиційні ремесла.  
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