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Дні культури 

6 – 14 жовтня 2017 року посольство Королівства Данія 

представило у Харкові унікальний культурний проект «Дні Данії-2017».  

Протягом тижня харків'яни мали змогу познайомитися з культурою 

Данії, її традиціями і взяти участь в інтерактивних заходах. 

У програмі проекту: фестиваль кіно, 

міжнародна фотовиставка, театральні вистави, 

лекції, дискусії та круглі столи з питань 

архітектури, демократії і велокультури. 

6 жовтня – прес-конференція за участю 

посла Королівства Данії в Україні Рубена 

Медсена.  

Проект організовано Посольством 

Королівства Данія в Україні за спонсорської 

підтримки LEGO, Ektos, BIIR та Novo Nordisk та за підтримки Харківської 

міської ради та Харківської обласної ради. 

 

Джерело інформації: 

Дні Данії у Харкові 2017.- Режим доступу: 

http://ukraine.um.dk/uk/danish-days-in-kharkiv-2017-ukr, вільний.- Назва з 

екрану.- Текст на екрані укр. мов. 

Лебедь М. Харьковчане могут с головой окунуться в датский образ 

жизни / М. Лебедь // Веч. Харьков.- 2016.- 7 окт. 

У п'ятницю у місті стартують «Дні Данії-2017».- Режим доступу: 

http://www.city.kharkov.ua/uk/news/u-pyatnitsyu-u-misti-startuyut-dni-danii-

2017-36788.html, вільний.- Назва з екрану.- Текст на екрані укр. мов. 

6 – 14 жовтня – Дні Данії у Харкові // Слобід. край.- 2017.- 30 верес. 

 

 

 

http://ukraine.um.dk/uk/danish-days-in-kharkiv-2017-ukr
http://www.city.kharkov.ua/uk/news/u-pyatnitsyu-u-misti-startuyut-dni-danii-2017-36788.html
http://www.city.kharkov.ua/uk/news/u-pyatnitsyu-u-misti-startuyut-dni-danii-2017-36788.html


З 10 по 24 листопада 2017 року в Харкові проходив культурно-

просвітницький проект «Тижні Німеччини». 

Цього року захід був присвячений 25-й річниці українсько-німецьких 

дипломатичних відносин і 27-річчю побратимських відносин між Харковом і 

Нюрнбергом. 

В рамках проекту 13 листопада на вул. Пушкінській, 28 відбулося 

відкриття муралу, що символізує українсько-німецькі відносини. Цього ж дня 

у Художній галереї ім. Генріха Семирадського в ХНУ ім. В. Н. Каразіна 

розпочала роботу Культурно-просвітницька виставка «Here I stand – Мартін 

Лютер, Реформація і її наслідки», присвячена 500-річчю початку Реформації, 

відбулись інші заходи. 

Також в рамках Тижнів Німеччини в Харкові пройшов конкурс 

дитячого малюнка «Живемо разом і міняємо світ». Крім того, з 10 по 24 

листопада в «Будинку Нюрнберга» харківські школярі представляли свої 

малюнки на тему побратимства двох міст: «Харків – Нюрнберг: 27 років 

разом».  

Джерело інформації: 

Недели Германии в Харькове приглашают… // Харьков. известия.- 

2017.- 11 нояб. 

Пивень А. Дом на Пушкинской будет напоминать о дружбе / А. Пивень 

// Веч. Харьков.- 2017.- 11 нояб. 

http://www.city.kharkov.ua/uk/news/u-kharkovi-startuyut-tizhni-

nimechchini-37184.html 

 

16 листопада 2017 року на Чугуївщині пройшов День польської 

культури. 

Розпочався він на батьківщині великого польського художника Генріха 

Семирадського в сел. Печеніги. 

Генеральний консул Республіки Польща Януш Яблонський у супроводі 

голови райдержадміністрації Миколи Шошина, голови Печенізької районної 

ради Лариси Ярової спочатку відвідав краєзнавчий музей, де находиться 

експозиція про творчість відомого художника. 

Далі гості побували у Печенізькій загальноосвітній школі, яка носить 

ім’я Генріха Семирадського, та поклали квіти до пам’ятника митцю у селищі.  

Генеральне Консульство Республіки Польща у Харкові та Чугуївська 

районна державна адміністрація підписали Меморандум про співпрацю. 

Митцям та громадським діячам Чугуївщини були вручені нагороди. 

У рамках заходу було започатковано І фестиваль європейських 

культур. 

Завершився день концертом польських і українських артистів на сцені 

РБК. 

Джерело інформації: 

День польської культури в Чугуївському районі // Вісник Чугуївщини.- 

2017.- 11 лист. 

http://www.city.kharkov.ua/uk/news/u-kharkovi-startuyut-tizhni-nimechchini-37184.html
http://www.city.kharkov.ua/uk/news/u-kharkovi-startuyut-tizhni-nimechchini-37184.html


День польської культури н Чугуївщині // Вісник Чугуївщини.- 2017.- 18 

лист. 

http://chuguevrda.gov.ua/novosti/4862-festival-polskoji-kulturi-

rozpochavsya-u-pechenigakh 

 

Фестивалі 

Музичні 

 

 

 

 

 

28 вересня – 24 жовтня 2017 року у Харкові проходив XXIV 

Міжнародний музичний фестиваль «Харківські асамблеї – противлення 

злу мистецтвом» «100 років ХНУМ імені І. П. Котляревського: традиції, 

інновації, майбутнє». 

Цьогорічний, двадцять четвертий фестиваль, приурочений до 

ювілейної дати – Харківському університету мистецтв виповняється 100 

років. Урочисте відкриття фестивалю відбулося у Великій залі ХНАТОБу ім. 

М. В. Лисенка.  

Фестивальні заходи охопили всі концертні майданчики міста. Протягом 

місяця публіка мала можливість зустрітись з блискучими музикантами з 

різних країн світу – Великої Британії, Бразилії, Іспанії, Німеччини, США, 

Франції, Швейцарії. Зокрема, гостями «Харківських асамблей» стали 

всесвітньо відомі музиканти: диригенти Крістофер Гейфорд 

(Великобританія), Челсо Атуньєс (Бразилія-Німеччина) і Юрій Насушкін 

(Іспанія), а також скрипаль Олександр Брусиловський (Франція), 

віолончелісти Денис Северін (Швейцарія) і Євген Ліфшиц (Німеччина). 

Привітати рідний університет приїхали видатні його вихованці: 

народна артистка СРСР Гізела Ципола, народні артисти України Олександр 

Востряков, Ольга Чубарєва, Віктор Губанов, заслужені артисти України 

Оксана Крамарєва та Іван Чурилов, лауреат Міжнародних конкурсів Юхим 

Чупахін (США). Традиційно у рамках фестивалю – концерти класів 

провідних професорів Університету Т. Вєркіної, О. Щелкановцевої, Ж. 

Дедусенко, І. Присталова, Л. Мандзюк, концерт студентів Університету – 

стипендіатів Ротарі-клубів міста. 

В рамках «Харківських асамблей» за ініціативи Ради молодих вчених 

при Міністерстві культури України планується проведення Другого 

відкритого фестивалю-конкурсу музичного мистецтва для осіб з вищою 

мистецькою освітою віком до 40 років включно та Всеукраїнського форуму 

«Стратегії культурної політики України». Також у рамках фестивалю 

відбудеться Перший міжнародний конкурс виконавців на класичній гітарі 

«ГітАрт» та Науково-практична конференція «Музична та театральна освіта: 

європейський вектор розвитку», майстер-класи і творчі зустрічі.  

http://chuguevrda.gov.ua/novosti/4862-festival-polskoji-kulturi-rozpochavsya-u-pechenigakh
http://chuguevrda.gov.ua/novosti/4862-festival-polskoji-kulturi-rozpochavsya-u-pechenigakh


Фестиваль проходить за підтримки Харківського міського голови 

Геннадія Кернеса. 

Довідка: «Харківські асамблеї» – одна з найбільших культурних подій 

в Україні, яка традиційно проходить у Харкові восени, починаючи з 1991 

року. Ініціатор та художній керівник фестивалю – народна артистка України, 

професор, кандидат мистецтвознавства, ректор Харківського національного 

університету мистецтв, Почесний громадянин міста Харкова Тетяна 

Борисівна Вєркіна. 

Джерело інформації: 

Герасименко Л. Три поколения музыки за два часа, или Существуют ли 

«местные» композиторские школы ? / Л. Герасименко // Харьков. известия.- 

2017.- 19 окт. 

Гладышко А. …Виолончель – есть душа моя / А. Гладышко // Харьков. 

известия.- 2017.- 24 окт. 

Каширцев Р. Жемчужины барокко и классики на фестивале / Р. 

Каширцев // Харьков. известия.- 2017.- 19 окт. 

Лебедь М. В Харькове выступят знаменитые музыканты / М. Лебедь / 

Веч. Харьков.- 2017.- 28 сент. 

Путеводные звезды Харькова… // Харьков. известия.- 2017.- 26 окт. 

Харьковские ассамблеи // Харьков. известия.- 2017.- 30 сент. 

http://dum.kharkov.ua/ 

http://www.city.kharkov.ua/uk/news/v-opernomu-teatri-vidkrili-kharkivski-

asamblei-36782.html  

 

Мистецькі 

Вихованці народного фольклорно-етнографічного колективу 

«Вербиченька» Нововодолазького будинку дитячої та юнацької творчості 

представляли Україну на XVI Міжнародному фестивалі танцю і пісні 

"Le Spiagged'Italia", який проходив з 21 по 25 вересня 2017 року в 

італійському місті Річчоне. 

Учасниками фестивалю стали колективи з дванадцяти країн: Болгарії, 

Естонії, Литви, Латвії, Румунії, України, Ірландії, Грузії, Росії, Голландії, 

Хорватії, Угорщини.  

Колектив «Вербиченька» брав участь у двох великих концертах і гідно 

представив Україну автентичним мистецтвом Слобожанщини, за що 

нагороджені дипломом та пам’ятним знаком фестивалю. 

Джерело інформації: 

Коваль О., Коваль Т. І себе показали, в Європу подивилися // О. 

Коваль, Т. Коваль // Вісті Водолажчини.- 2017.- 7 жовт. 

 

4 – 5 жовтня 2017 року у Харкові пройшов 3-й Міжнародний 

фестиваль бального танцю Ukr Dance Cup 2017. 

У ньому взяли участи близько двох тисяч пар з усіх регіонів України, 

також із США, Англії, Польщі, Ізраїлю, Білорусі, Росії. 

 

http://dum.kharkov.ua/
http://www.city.kharkov.ua/uk/news/v-opernomu-teatri-vidkrili-kharkivski-asamblei-36782.html
http://www.city.kharkov.ua/uk/news/v-opernomu-teatri-vidkrili-kharkivski-asamblei-36782.html


Джерело інформації: 

Приглашает фестиваль бального танца // Харьков. известия.- 2017.- 4 

нояб. 

Театральні 

З 30 жовтня по 3 листопада 2017 року у Харкові проходить V 

Міжнародний фестиваль театрів малих форм «Театронік». 

Цього року у фестивалі беруть участь театри з Грузії, Білорусі, 

Болгарії, Литви, Нідерландів, Польщі, Росії та України. У програмі – вистави 

майстер-класи, екскурсії, виставки, творчі зустрічі. 

Відкрив фестиваль Тбіліський 

російський драматичний театр імені О. 

С. Грибоєдова з виставою «Ангелова 

лялька». У відкритті також взяли 

участь актори, режисери, представники 

дипломатичного корпусу країн-

учасниць фестивалю. 

Довідка: Фестиваль театрів малих форм «Театронік» був заснований у 

Харкові в 2011 році і проходить як бієнале (раз у два роки). За п'ять років 

існування фестивалю своє мистецтво продемонстрували харківському 

глядачеві театри більш ніж з 20 країн. «Театронік» – це інтеграція 

українського театрального мистецтва в європейський культурний контекст, 

можливість побачити цікаві проекти і талановиті постановки, які втілюють 

гуманістичні ідеї. 

Джерело інформації: 

В доме актера покажут зарубежные спектакли // Веч. Харьков.- 2017.- 

14 окт. 

Косарева А. Маленький юбилей «Театроника» / А. Косарева // Харьков. 

известия.- 2017.- 26 окт. 

Косарева А. Отыграли «Театроник-2017» / А. Косарева // Харьков. 

известия.- 2017.- 7 нояб. 

Лебедь М. Грузины покажут харьковчанам «Ангелову куклу» / М. 

Лебедь // Веч. Харьков.- 2017.- 28 окт. 

http://uanews.kharkiv.ua/culture/2017/10/31/167995.html 

 

Гастролі  

Концерти 

17 жовтня 2017 року у ХНАТОБі пройшов виступ легендарного 

джазового вокаліста Рея Браун-молодшого (Ray Brown Jr. USA). 

У спільному проекті з барабанщиком Алексом Фантаєвим, 

контрабасистом Андрієм Арнаутовим та піаністом Юрієм Середіним на сцені 

відбулося справжнє джазове шоу. 

Довідка: Рей Браун-молодший – син легендарної Елли Фітцжеральд і 

Рея Брауна-старшого. У будинку його батьків часто гостювали Луї 

Армстронг, Френк Сінатра, Нат Кінг Коул. 

http://uanews.kharkiv.ua/culture/2017/10/31/167995.html


Музикант грав на джазових фестивалях в США і Канаді, гастролював в 

Японії і Кореї. У 90х роках Рей почав регулярно 

виступати з програмою в Лас-Вегасі в готелі-

казино «Рів'єра». Рей Браун-молодший випустив 

диски «Stand by Me», «From the heart» і «Time for 

Love» в стилях джаз, блюз і r`n`b. 

Останній проект Брауна, альбом «Friends and 

Family», це дуети із зірками – Діоном Уорвіком, 

Джейн Монхайтом, Dr.John, Полом Вільямсом з 

групи The Temptations, Лонні Смітом, Джеймсом 

Муді, саксофоністом Девідом Ньюманом і 

вібрафоністом Террі Гібзом. 

Джерело інформації: 

На сцене – джазовое шоу // Харьков. известия.- 2017.- 3 окт. 

http://www.tkc.kh.ua/afisha/ray-brown-jr 

 

24 жовтня в рамках світового турне по Україні у Харкові виступив 

Гленн Х’юз. 

Концерт відбувся у кіноконцертному залі «Україна». 

Довідка: Гленн Х'юз – британський вокаліст, бас-гітарист, автор пісень 

та екс-учасник культових груп DEEP PURPLE, BLACK SABBATH і BLACK 

COUNTRY COMMUNION. 

Джерело інформації: 

Экс-участник DEEP PURPLE выступил в Харькове // Харьков. 

известия.- 2017.- 28 окт. 

 

28 жовтня 2017 року у новому органному залі Харківської філармонії 

виступив чеський скрипаль і диригент Джордж Хлавічка. 

Концерт був присвячений лірико-драматичній музиці Петра 

Чайковського.  

Джерело інформації: 

Косарева А. Джордж Хлавичка: У харьковских музыкантов широкая 

душа / А. Косарева // Харьков. известия.- 2017.- 28 окт. 

Лебедь М. Юрий Янко уступит место чешскому дирижеру / М. Лебедь 

// Веч. Харьков.- 2017.- 21 окт. 

Филармония приглашет // Харьков. известия.- 2017.- 24 окт. 

http://izvestia.kharkov.ua/on-line/18/1253733.html 

http://filarmonia.kh.ua/event/kontsert-simfonicheskoj-muzyki-9/ 

 

28 жовтня 2017 року у ХНТОБі відбувся концерт італійського 

оркестру Джузеппе Верді. 

У новій програмі – класичні італійські мелодії Вівальді, Россіні та 

Пуччіні, а також сучасні мелодії всесвітньо відомих Ніно Рота, Бенджаміна 

Бріттена та Лероя Андерсена. 

 

http://www.tkc.kh.ua/afisha/ray-brown-jr
http://izvestia.kharkov.ua/on-line/18/1253733.html
http://filarmonia.kh.ua/event/kontsert-simfonicheskoj-muzyki-9/


Джерело інформації: 

В Харькове – Джузеппе Верди // Харьков. известия.- 2017.- 21 окт. 

 

17 листопада 2017 року у Харкові Молодіжний академічний 

симфонічний оркестр «Слобожанський» і гості з Норвегії та США дали 

спільний концерт «Музика аристократів». 

Концерт відбувся у Домі Алчевських. Прозвучали арії з опер Джузеппе 

Верді, Петра Чайковського, Сергія Рахманінова, Олександра Бородіна, 

Бетховена. 

Джерело інформації: 

Харьковчане сыграли с американцами // Харьков. известия.- 2017.- 18 

нояб. 

 

23 листопада 2017 року у ХНАТОБі пройшов концерт британської 

групи «Smokie». 

Легенда року популярна і нині, її хіти прекрасно відомі вже не одному 

поколінню меломанів.  

Джерело інформації: 

В Харькове Smokie! // Харьков. известия.- 2017.- 21 нояб. 

 

30 листопада 2017 року у ХНАТОБі виступив Алессандро Сафіна. 

Талановитий італієць представив свою нову унікальну програму 

оперних арій. 

Джерело інформації: 

Легендарный Safina в Харькове // Харьков. известия.- 2017.- 28 нояб. 

 

23 грудня 2017 року у ХНАТОБі відбувся благодійний концерт 

«Класична феєрія». 

Найвідоміші музиканти з усього світу та Молодіжний академічний 

симфонiчний оркестр «Слобожанський» зібралися разом на Великій сцені 

ХНАТОБу заради допомоги дітям. 

Увесь збір від концерту піде на придбання 

медичного обладнання для дитячої операційної 

Харківського обласного клінічного центру урології і 

нефрології. 

Ще одна мета проекту – це надати можливість 

юним глядачам доторкнутися до мистецтва 

найвищого рівня. 

Учасники концерту – світові зірки та лауреати 

міжнародних конкурсів: Ласло Феньо (Німеччина), 

один з найкращих віолончелістів сучасності, який 

грає на віолончелі 1695 року відомого італійського 

майстра Маттео Гоффріллера; Данило Австріх 

(Німеччина) – скрипаль, доцент Кельнської Вищої 

школи музики; Аркадій Шилклопер (Німеччина), один з найкращих 



валторністів світу, композитор, аранжувальник; Сергій Дворніченко (США) – 

кларнетист та його брат Олекандр (Україна), відомий альтист, ініціатор 

проекту; а також один з кращих диригентів сучасності Теодор Кучар (США), 

що має у своєму роду українські корені. 

Джерело інформації: 

Лебедь М. Музыканты привезут в Харьков уникальные инструменты / 

М. Лебедь // Веч. Харьков.- 2017.- 16 дек. 

http://kharkov.carpediem.cd/events/5352999-klasichna-feieriya-at-hnatob/ 

 

Театр 

Актори Харківського драматичного театру імені Тараса Шевченка 

взяли участь у першому Міжнародному театральному фестивалі 

«Напрямок Схід», який відбувся у Білостоці (Польща) 5 – 8 жовтня 2017 

року. 

Харків’яни представили спектакль «Картотека» за п’єсою видатного 

поета, прозаїка і драматурга Тадеуша Ружевича в постановці польського 

режисера Анджея Щитка.  

Джерело інформації: 

«Картотека» поедет в Польшу // Харьков. известия.- 2017.- 5 окт. 

http://www.polradio.pl/5/118/Artykul/330213 

 

2 листопада 2017 року на сцені Харківського національного 

академічного театру опери та балету імені Миколи Лисенка відбулась 

прем’єра опери Жоржа Бізе «Шукачі перлів». 

Режисер вистави – голландський актор і креативний постановник Марк 

Крон. Вона стала спільною роботою 

колективу ХНАТОБу та голландської 

команди постановників під керівництвом 

Марка Кроне. 

Опера «Шукачі перлів» –це історія 

протистояння кохання та дружби, ревнощів 

та обов’язку, що відбувається в 

екзотичному Цейлоні.  

Джерело інформації: 

Борец К. Голландцы обещают яркие 

спецэффекты / К. Борец // Веч. Харьков.- 2017.- 28 окт. 

В ожидании премьеры // Харьков. известия.- 2017.- 24 окт. 

Климова А. Голландцы отправят зрителей на Цейлон / А. Климова // 

Веч. Харьков.- 2017.- 21 окт. 

Мовчан В. То, из чего сделаны мечты… / В. Мовчан // Харьков. 

известия.- 2017.- 31 окт. 

http://kharkivoda.gov.ua/news/89220 

 

 

 

http://kharkov.carpediem.cd/events/5352999-klasichna-feieriya-at-hnatob/
http://www.polradio.pl/5/118/Artykul/330213
http://kharkivoda.gov.ua/news/89220


Музика 

14 та 15 грудня 2017 року у ХНАТОБі представили мюзикл «Шлях 

до Бродвею». 

Бродвейський мюзикл на основі кращих номерів в цьому жанрі в 

супроводі великого симфонічного оркестру ХНАТОБу створений піаністом 

Кліфтон Брокінтоном, солісткою Амікаелой Гастон і хореографами Дайаной 

Амальфітано, Філіпом Барайоданом і Еббі Лайтхарт за участі українських 

вокалістів і танцюристів. Учасників, більшість з яких – не професіонали, 

відбирали на кастингах в трьох містах України – Дніпрі, Краматорську та 

Харкові. 

На підготовку масштабного проекту витратили менше місяця. 

Проект «Шлях до Бродвею / Broadway Bound» був організований за 

ініціативою Посольства США в Україні у рамках святкування 25-річчя 

дипломатичних відносин між Україною і США.  

Джерело інформації: 

Бродвейский мюзикл на сцене ХНАТОБа // Харьков. известия.- 2017.- 

25 нояб. 

Гусев В. В Харькове проходят кастинги для бродвейского мюзикла / В. 

Гусев // Веч. Харьков.- 2017.- 2 дек. 

«Шлях до Бродвею»: отобраны танцоры и вокалисты // Харьков. 

известия.- 2017.- 12 дек. 

Шоу за 8 дней – это вызов, но мы справились! // Харьков. известия.- 

2017.- 26 дек. 

http://mus.art.co.ua/u-harkovi-pokazaly-ukrajino-amerykanske-shou-shlyah-

brodveyu/ 

Виставки 

6 жовтня 2017 року у Центрі сучасного мистецтва 

«ЄрміловЦентр» представили роботи німецьких авторів, які брали 

участь у щорічному конкурсі «Художній приз Нюрнберзьких новин».  

У відкритті виставки брали участь Генеральний консул ФРН у 

Донецьку (офіс у Дніпрі) Вольфганг 

Мессінгер, а також депутат міської ради 

Нюрнберга Крістіне Кайзер. 

В експозиції представлені роботи 

45 німецьких авторів. Зокрема, Сіда 

Гастля (перша премія 2017 року), 

скульптора Ігнаца Хубера (друга премія 

2017 року), Гюнтера Пауле та Йенса 

Вольраба (обидва – третя премія 2017 року), лауреатів та інших учасників 

конкурсу. 

Експозиція працюватиме до 6 листопада. 

Організатори виставки – Департамент міжнародного співробітництва 

Харківської міської ради за підтримки муніципалітету міста Нюрнберг та 

Будинку Нюрнберга в Харкові. 

http://mus.art.co.ua/u-harkovi-pokazaly-ukrajino-amerykanske-shou-shlyah-brodveyu/
http://mus.art.co.ua/u-harkovi-pokazaly-ukrajino-amerykanske-shou-shlyah-brodveyu/


Довідка: «Художній приз Нюрнберзьких новин» вручається щорічно з 

1993 року. Заснував конкурс видавничий дім «Нюрнберзька преса», одна з 

найбільших газет «Нюрнберзькі новини» для підтримки авторів та 

привернення інтересу до сучасного мистецтва.  

Джерело інформації: 

В «Ермиловцентре» открылась выставка немецких художников // 

Харьков. известия.- 2017.- 12 окт. 

«Ермиловцентр» оккупировали немцы // Веч. Харьков.- 2017.- 5 окт. 

Приглашает выставка-конкурс // Харьков. известия.- 2017.- 19 окт. 

http://uanews.kharkiv.ua/culture/2017/10/06/166120.html 

 

6 жовтня 2017 року в рамках Днів Данії відбулося відкриття 

міжнародної фотовиставки "Що є Данія для тебе?" (ТЦ "Французький 

бульвар", 2-й поверх). 

Джерело інформації: 

Чем является Дания для тебя? // Харьков. известия.- 2017.- 10 окт. 

 

Музейна справа 

12 грудня 2017 року у Харківській Школі Архітектури відбулась 

зустріч із польським архітектором, скульптором, дизайнером, 

засновником студії «Nizio Design International», яка працювала над 

створенням багатьох музеїв сучасної Польщі, Мирославом Нізьо. 

Зустріч організовано за підтримки Українського центру розвитку 

музейної справи та Польського інституту в Києві. 

Джерело інформації: 

Музейное пространство глазами архитектора // Харьков. известия.- 

2017.- 16 дек. 

https://mistosite.org.ua/en/events/lektsiia-myroslava-nizo-pro-stvorennia-

muzeinykh-prostoriv 

Культура 

23-24 листопада 2017 року у ХДАК відбулася ХІV міжнародна 

наукова конференція «Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні 

стратегії розвитку». 

У роботі конференції взяли участь доктори та кандидати наук, 

докторанти, аспіранти, магістри, студенти, викладачі та інші молоді науковці 

з України, Білорусі, Франції, Німеччини, Данії та Китаю. 

У програмі конференції було заявлено понад 230 доповідей з 

актуальних питань розвитку культурології; соціальних комунікацій; 

філософії та політології; менеджменту; історії, музеєзнавства та туризму, 

театрального, хореографічного, музичного та кіно-, телемистецтва тощо. 

В межах наукового форуму відбулося засідання круглого столу 

«Міжнародні культурні студії», основними спікерами на якому стали 

директор Французького культурного центру, офіційний представник 

Посольства Франції у Харкові – Тімоте де Майяр та директор Харківського 

товариства польської культури – Юзефа Чернієнко. 

http://uanews.kharkiv.ua/culture/2017/10/06/166120.html
https://mistosite.org.ua/en/events/lektsiia-myroslava-nizo-pro-stvorennia-muzeinykh-prostoriv
https://mistosite.org.ua/en/events/lektsiia-myroslava-nizo-pro-stvorennia-muzeinykh-prostoriv


Джерело інформації: 

Косарєва А. У просторі культурного буття / А. Косарєва // Харьков. 

известия.- 2017.- 28 нояб. 

http://www.ic.ac.kharkov.ua/nauk_rob/konfer/konfer/KSK-2017z.html 

 

Кіномистецтво та відеокультура 

З 10 по 16 жовтня 2017 року у Харкові проходив культурний проект 

«Дні польського кіно».  

В рамках заходу представлені сім повнометражних польських фільмів, 

які отримали нагороди на престижних міжнародних фестивалях. 

Покази пройшли у кінотеатрі «8 1/2». В програмі: «Мистецтво 

кохання» Михаліни Вислоцької; трилер «Червоний павук» Марціна 

Кошалки; романтична комедія «Планета одиноких» Міті Окорна; біографічна 

драма «Марія Склодовська-Кюрі» Марі Ноель; фільм для дітей «За синіми 

дверима» Маріуша Палея; драма «Новий світ» (Ельжбета Беньковська, 

Лукаш Остальський, Міхал Вавжецький); кінодебют Яна П. Матушинського, 

який отримав гран-прі фестивалю «Молодість» «Остання родина». 

Цього року Дні польського кіно проходили в шести містах України – 

Києві, Одесі, Вінниці, Харкові, Маріуполі та Луцьку. 

Джерело інформації: 

Приглашает польское кино // Харьков. известия.- 2017.- 7 окт. 

http://uanews.kharkiv.ua/culture/2017/10/06/166048.html 

 

Фестиваль «Нове німецьке кіно» в Україні відкрився 12 жовтня 2017 

року.  

Його щорічно проводить компанія «Артхаус Трафік» спільно з Гете-

інститутом. 

У Харкові покази проходили 16 – 20 листопада у кінотеатрі «8 1/2». 

Усі фільми демонструються мовою оригіналу з українськими 

субтитрами. 

Джерело інформації: 

В Харькове «Новое немецкое кино» // Харьков. известия.- 2017.- 14 окт. 

https://www.goethe.de/ins/ua/uk/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id

=21073359 

 

З 17 листопада по 28 грудня 2017 року на Харківщині проходив XIV 

Мандрівний Міжнародний фестиваль документального кіно про права 

людини Docudays UA. 

У Харкові покази проходили в кінотеатрі «8 ½» 17-26 листопада. 

Всього було 10 кіносеансів документального кіно. Фільмом-відкриттям стала 

«Війна химер», на харківську прем'єру якого приїжджали режисери Марія і 

Анастасія Старожицькі. 

Всього в рамках Мандрівного фестивалю жителям Харківської області 

були представлені 29 документальних стрічок – з різних країн і континентів. 

Як зазначають організатори, лідерами глядацьких симпатій стали українські 

http://www.ic.ac.kharkov.ua/nauk_rob/konfer/konfer/KSK-2017z.html
http://uanews.kharkiv.ua/culture/2017/10/06/166048.html
https://www.goethe.de/ins/ua/uk/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=21073359
https://www.goethe.de/ins/ua/uk/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=21073359


фільми «Війна химер», «Домашні ігри» «Живі і нескорені», а також 

спецпроект Фестивалю – «Боротьба Джамали» (Швеція). 

Довідка: Docudays UA – єдиний в Україні Міжнародний фестиваль 

документального кіно про права людини. 

Фестиваль – неполітичний і некомерційний. Мета Мандрівного 

фестивалю – сприяти популяризації та розвитку документального кіно і 

підвищенню рівня дотримання прав людини в Україні. 

Цього року найцікавіші документальні стрічки про права людини 

побачили жителі більше 200 міст і містечок України. 

Джерело інформації: 

Странствующий фестиваль – в Харькове // Харьков. известия.- 2017.- 

23 нояб. 

http://khpg.org/index.php?id=1510922618 

http://centrduma.org.ua/?p=182 

 

Акції 

Триденний міжнародний проект “Міст з паперу” за участю 

німецьких та українських письменників проходив у Харкові з 5 по 7 

жовтня 2017 року. 

У ньому українські та німецькі письменники, а з ними й їхні читачі 

познайомляться один з одним, з Україною і Німеччиною, та отримають 

задоволення від хорошої літератури. Серед публічних заходів проекту: 

літературні перфоманси, лекції, дискусії, презентації, літературні читання, 

концерт. 

Джерело інформації: 

Лебедь М. Писатели строят в Харькове «Мост из бумаги» / М. Лебедь // 

Веч. Харьков.- 2017.- 5 окт. 

Лебедь М. По мосту «Мосту из бумаги» можно дойти до Мюнхена / М. 

Лебедь // Веч. Харьков.- 2017.- 14 окт. 

«Мост из бумаги» // Харьков. известия.- 2017.- 5 окт. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2320977-pismennickij-mist-z-

paperu-poednav-u-harkovi-ukrainciv-i-nimciv.html 

http://ukraineartnews.com/news/events/mistetskij-proekt-mist-iz-paperu-

startuje-u-harkovi 

 

 

Матеріал підготувала: Казанцева Н.Ю. – зав. сектором інформації 

з питань культури і мистецтва Харківської обласної універсальної 
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