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Фестивалі 

З 23 березня по 7 квітня у Харкові відбувся Міжнародний фестиваль 

класичної музики Kharkiv Music Fest-2019. 

Фестиваль проходив третій раз поспіль (перший відбувся у 2017 році 

під назвою «Дзеркальний струмінь», другий – у 2018-му і був присвячений 

333-й річниці з дня народження Йоганна Себастьяна Баха) та складався з 4-х 

концертів у відновленій великій залі Харківської філармонії, органній залі та 

ХНАТОБі, а також 8-ми спецпроектів. 

Ініційований він зіркою світової класичної музики, диригентом і 

піаністом, харків’янином Станіславом 

Христенком, лауреатом понад 30 

міжнародних фортепіанних конкурсів в 

Італії, Іспанії, Японії, Кореї, Словаччині, 

Україні, Казахстані, США. 

Відкрився фестиваль концертом 

«Viva Mozart» оркестру солістів Khar 

kivMusic Fest, до складу якого увійшли 45 

солістів-музикантів із 6 країн (Україна, 

Німеччина, Польща, Австрія, Чехія, Грузія), 

який виконав інструментальну музику 

Моцарта – саме цьому композитору 

присвячений цьогорічний захід. 

29 березня в рамках Kharkiv Music 

Fest – відбулося відкриття «Французької 

весни в Україні» за участі Посла Франції в Україні Пані Ізабель Дюмон. 

Сикстет знаменитого оркестру «Музиканти Лувру» (Франція) виконав п'ять 

концертів французького композитора Жана-Філіпа Рамо в рамках концертної 

програми Sextour Rameau. Звучала музика епохи бароко, виконана на 

автентичних інструментах і у властивій часу написання творів манері. 



2 квітня у Харківській філармонії пройшов фортепіанний концерт 

Джорджа Лі (Китай – США.) 

Завершився Kharkiv Music Fest 7 квітня великим концертом 

Симфонічного оркестру Харківської опери (диригент – Андрій Юркевич) 

Опера-Gala у ХНАТОБі. 

Він також був присвячений творчості Моцарта: прозвучали арії та 

дуети з більшості його опер, уривки з «Реквієму» та інших творів вокального 

жанру композитора. Серед запрошених – соліст Гамбурзької опери Довлет 

Нургельдієв (тенор). Також на сцені Харківської опери виступила Ольга 

Бузуйок (сопрано), переможниця багатьох найпрестижніших вокальних 

конкурсів, виконавиця головних ролей в постановках оперних театрів 

Барселони, Варшави, Дубаї, Мадрида, Неаполя, Шанхая, Штутгарта і 

багатьох інших. 

Новинкою цьогорічного фестивалю стала серія оперних флешмобів: 

уривки з опер Моцарта звучали у громадському транспорті та на інших 

найнесподіваніших локаціях.  

Пов’язані з фестивалем заходи відбувались на 20 різноманітних 

майданчиках.  

Серед них: дитячий музичний табір Amadeus Camp, в рамках якого під 

час весняних канікул діти на тиждень мали можливість зануритися у 

вивчення різних музичних творів, відвідати заходи фестивалю, 

поспілкуватися з музикантами та ознайомитися з базовими навичками гри на 

музичних інструментах і основами музичної грамоти; фестивальний лекторій 

– серія безкоштовних лекцій, присвячених центральному композитору 

Kharkiv Music Fest-2019 Вольфгангу Амадею Моцарту; проект ArtPiano. 

Організатори проекту ArtPiano встановили на вулицях Харкова десять 

розфарбованих піаніно, які запам'яталися городянам ще в минулому році і 

стали справжнім арт-символом фестивалю. Грати на них могли усі бажаючі, 

незалежно від віку.  

Після закінчення Kharkiv Music Fest інструменти подарують лікарням і 

дитячим будинкам. 

Джерело інформації: 

В филармонии выступят музыканты Лувра // Вечер. Харьков.- 2019.- 29 

марта. 

Павличенко Е. Харьковщина расцветает под звуки музыки / Е. 

Павличенко // Вечер. Харьков.- 2019.- 26 марта. 

Стартував 16-денний марафон класичної музики – KharkivMusicFest-

2019 [Електрон. ресурс] // Харківська обласна державна адміністрація.- 

Режим доступу: https://kharkivoda.gov.ua/news/97941, вільний.- Назва з 

екрану.- Текст на екрані укр. мов. 

KharkivMusicFest: музика найвищого ґатунку [Электрон.ресурс] // 

Голос України.- Режим доступу: http://www.golos.com.ua/article/315020, 

вільний.- Назва з екрану.- Текст на екрані укр. мов. 

https://kharkivoda.gov.ua/news/97941
http://www.golos.com.ua/article/315020


Kharkiv Music Fest 2019 [Электрон.ресурс] // vgorode.ua.- Режим 

доступу: https://kh.vgorode.ua/event/festyvaly/2480137-Kharkiv-Music-Fest-

2019, вільний.- Назва з екрану.- Текст на екрані рос. мов. 

Харьков звучит по-новому: в городе установили музыкальные арт-

объекты [Электрон. ресурс] // Харьков.comments.ua.- Режим доступу: 

https://kharkov.comments.ua/news/harkiv-zvuchit-po-novomu-v-misti-vstanovili-

muzichni-art-obekti/?lang=ru, вільний.- Назва з екрану.- Текст на екрані рос. 

мов. 

https://kh.depo.ua/ukr/kh/u-kharkovi-startuvav-16-denniy-marafon-

klasichnoi-muziki-kharkivmusicfest-2019-20190324935963 

http://dozor.kharkov.ua/news/culture/1207520.html 

https://journalist.today/na-ulicah-harkova-ustanovili-cvetnye-pianino/ 

 

З 29 березня по 25 квітня 2019 року у Харкові відбувся 16-й 

фестиваль «Французька весна».  

Традиційно фестиваль проходить в 11 містах України, в тому числі в 

Дніпрі, Запоріжжя, Івано-Франківську, Києві, Львові, Одесі, Рівному, 

Чернівцях, Харкові. 

За словами організаторів, цього року він присвячений темі кольору, 

який оточує людину всюди – в природі, міському середовищі, в 

повсякденному житті, що надає виразності і руху мистецтву та культурі. 

В межах фестивалю запланована ціла низка культурних, мистецьких та 

освітніх заходів, присвячених культурі Франції – виставок, кінопоказів, 

спектаклів, концертів та майстер-класів. 

Відкривав фестиваль «Французька весна» 29 березня концерт 

секстету «Музиканти Лувру», який пройшов у Харківській обласній 

філармонії в рамках «Kharkiv Music Fest». 

З 3 по 21 квітня в «Fabrika Space» працювала виставка візуального 

мистецтва «Джерело» Елеонори Лубна.  
4 квітня харків'ян запросили на джазовий концерт «Тріо Венсана 

Буржекса», який відбувся в Харківській філармонії. Як відзначили 

організатори фестивалю, Венсан Буржекс – один з найбільш яскравих 

піаністів Франції. Він виконав джазові композиції в тандемі з відомим 

басистом Деррілом Холом і виконавцем на ударних інструментах Лоуренсом 

Лезерсом. 

14 квітня в «Fabrika Space» відбулась зустріч з українським 

режисером Ігорем Мінаєвим, який зараз працює у Франції. Він презентував 

харків'янам і гостям міста фільм «Какофонія Донбасу», який вийде в 

широкий прокат тільки влітку 2019 року. 

19, 20 квітня – Довгі ночі французького кіно. 

Родзинкою фестивалю стала популярна у Франції вулична вистава 

«Три тотеми», яку французькі актори продемонстрували 20 квітня в 

Центральному парку культури і відпочинку ім. Горького. 

https://kh.vgorode.ua/event/festyvaly/2480137-Kharkiv-Music-Fest-2019
https://kh.vgorode.ua/event/festyvaly/2480137-Kharkiv-Music-Fest-2019
https://kharkov.comments.ua/news/harkiv-zvuchit-po-novomu-v-misti-vstanovili-muzichni-art-obekti/?lang=ru
https://kharkov.comments.ua/news/harkiv-zvuchit-po-novomu-v-misti-vstanovili-muzichni-art-obekti/?lang=ru
https://kh.depo.ua/ukr/kh/u-kharkovi-startuvav-16-denniy-marafon-klasichnoi-muziki-kharkivmusicfest-2019-20190324935963
https://kh.depo.ua/ukr/kh/u-kharkovi-startuvav-16-denniy-marafon-klasichnoi-muziki-kharkivmusicfest-2019-20190324935963
http://dozor.kharkov.ua/news/culture/1207520.html
https://journalist.today/na-ulicah-harkova-ustanovili-cvetnye-pianino/


Завершився фестиваль 25 квітня концертом органної музики «Поезія 

музики» Аврори Бааль (орган) та Еммануеля Плейнтель (сценічна 

декламація) в Харківській обласній філармонії  

Організатори фестивалю – Французький Інститут в Україні та мережа 

закладів «Альянс Франсез». 

Джерело інформації: 

В Харкові стартувала «Французька весна» [Електрон. ресурс] // 

Справжня Варта.- Режим доступу: https://varta.kharkov.ua/news/art/1205198, 

вільний.- Назва з екрану.- Текст на екрані укр. мов. 

В Харьков пришла «Французская весна» // Харьков. известия.- 2019.- 2 

апр. 

Концерти, кінопокази і вулична вистава: у Харкові пройде 

«Французька весна» [Електрон. ресурс] // Офіційний сайт Харківської міської 

ради, міського голови, виконавчого комітету.- Режим доступу: 

http://www.city.kharkov.ua/uk/news/kontserti-kinopokazi-i-vulichna-vistava-u-

kharkovi-proyde-frantsuzka-vesna-41236.html, вільний.- Назва з екрану.- Текст 

на екрані укр. мов. 

Косарева А. «Французская весна» не перестает удивлять / А. Косарева 

// Харьков. известия.- 2019.- 19 марта. 

Косарєва А. У джазі не тільки дівчата / А. Косарєва // Харьков. 

известия.- 2019.- 11 апр. 

Прирва Ю. Весна – французская – идет, весне дорогу! / Ю. Прирва // 

Время.- 2019.- 22 марта. 

У Харкові пройде «Французька весна» [Електрон. ресурс] // Медиа 

группа «Объектив».- Режим доступу: 

https://www.objectiv.tv/visually/2019/03/19/u-harkovi-projde-frantsuzka-vesna/, 

вільний.- Назва з екрану.- Текст на екрані укр. мов. 

У Харкові стартував фестиваль «Французька весна» (відео) [Електрон. 

ресурс] // Медиа группа «Объектив».- Режим доступу: 

https://www.objectiv.tv/objectively/2019/03/31/u-harkovi-startuvav-festival-

frantsuzka-vesna-video/, вільний.- Назва з екрану.- Текст на екрані укр. мов. 

В Харькове стартовал фестиваль «Французская весна» [Електрон. 

ресурс] // Медиа группа «Объектив».- Режим доступу: 

https://www.objectiv.tv/objectively/2019/03/30/v-harkove-startoval-festival-

frantsuzskaya-vesna/, вільний.- Назва з екрану.- Текст на екрані рос. мов. 

«Французская весна» посвящена теме цвета // Вечер. Харьков.- 2019.- 

29 марта. 

 

З 21 по 27 березня 2019 року у Харкові проходить Міжнародний 

фестиваль «Дні Франкофонії». 

Фестиваль «Дні Франкофонії» – це покази фільмів від франкомовних 

режисерів, мета якого популяризувати франкомовну культуру та французьку 

мову в різних країнах світу. 

https://varta.kharkov.ua/news/art/1205198
http://www.city.kharkov.ua/uk/news/kontserti-kinopokazi-i-vulichna-vistava-u-kharkovi-proyde-frantsuzka-vesna-41236.html
http://www.city.kharkov.ua/uk/news/kontserti-kinopokazi-i-vulichna-vistava-u-kharkovi-proyde-frantsuzka-vesna-41236.html
https://www.objectiv.tv/visually/2019/03/19/u-harkovi-projde-frantsuzka-vesna/
https://www.objectiv.tv/objectively/2019/03/31/u-harkovi-startuvav-festival-frantsuzka-vesna-video/
https://www.objectiv.tv/objectively/2019/03/31/u-harkovi-startuvav-festival-frantsuzka-vesna-video/
https://www.objectiv.tv/objectively/2019/03/30/v-harkove-startoval-festival-frantsuzskaya-vesna/
https://www.objectiv.tv/objectively/2019/03/30/v-harkove-startoval-festival-frantsuzskaya-vesna/


«Дні Франкофонії» в Україні проходять завдяки зусиллям посольств 

таких країн, як Франція, Бельгія, Канада, Ліван, Марокко та Швейцарія. І 

Харків став одним з українських міст, який приєднався до фестивалю. 

Церемонія відкриття фестивалю французьких фільмів відбулася 21 

березня у кінотеатрі «Планета кіно» у Французькому бульварі фільмом 

«Витівки Софі» режисера Крістофа Оноре. 

Відвідувачі фестивалю мали змогу подивитися фільми різних жанрів: 

драма, комедія, сімейне кіно, анімація. Всі вони транслювались мовою 

оригіналу з українськими чи російськими субтитрами. 

В рамках заходу відбулись виступи ілюзіоніста і танцювальних 

колективів.  

Джерело інформації: 

Андреева Ю Дни Франкофонии позовут Французскую весну / Ю. 

Андреева // Вечер. Харьков.- 2019.- 22 марта. 

У Харкові стартував фестиваль «Дні Франкофонії» [Електрон. ресурс] 

// Медиа группа «Объектив».- Режим доступу: 

https://www.objectiv.tv/objectively/2019/03/22/u-harkovi-startuvav-festival-dni-

frankofoniyi-video/, вільний.- Назва з екрану.- Текст на екрані укр. мов. 

Харків’ян запрошують на фестиваль французьких фільмів [Електрон. 

ресурс] // Медиа группа «Объектив».- Режим доступу: 

https://www.objectiv.tv/objectively/2019/03/19/harkiv-yan-zaproshuyut-na-

festival-frantsuzkih-filmiv-video/, вільний.- Назва з екрану.- Текст на екрані 

укр. мов. 

Харків'ян продовжують знайомити з французьким кінематографом 

[Електрон. ресурс] // Справжня варта.- 

https://varta.kharkov.ua/news/art/1205022, вільний.- Назва з екрану.- Текст на 

екрані укр. мов. 

 

Конкурси 

Соліст балету «Схід Опера» Владислав Босенко посів перше місце 

на міжнародному балетному конкурсі Tanzolymp, який проходив 14 – 18 

лютого2019 року в Берліні. 

Владислав Босенко отримав перше місце і золоту медаль за виконання 

трьох номерів: танцю Базиля з балету «Дон Кіхот», варіацій з балету 

«Полум'я Парижа» і танцювального номеру Opression. 

У журі щорічного конкурсу Tanzolymp увійшли представники 

провідних театрів опери і балету з різних країн світу: Франції, Німеччини, 

Бельгії, Грузії, Бразилії, України, Португалії, Китаю, Південної Кореї, Росії, 

Швейцарії. 

Довідка: СхідOPERA – новий бренд Харківського національного 

академічного театру опери та балету ім. М.В.Лисенка. Під цим брендом 

восени 2018 року театр відкрив свій 143-й сезон. Заснований в 1875 році, 

сьогодні є єдиним національним театром опери та балету на Сході України. 

У репертуарі – 65 оперних і балетних постановок. Протягом року на великій 

сцені грається 270 власних спектаклів, в минулому сезоні тут випущено 8 

https://www.objectiv.tv/objectively/2019/03/22/u-harkovi-startuvav-festival-dni-frankofoniyi-video/
https://www.objectiv.tv/objectively/2019/03/22/u-harkovi-startuvav-festival-dni-frankofoniyi-video/
https://www.objectiv.tv/objectively/2019/03/19/harkiv-yan-zaproshuyut-na-festival-frantsuzkih-filmiv-video/
https://www.objectiv.tv/objectively/2019/03/19/harkiv-yan-zaproshuyut-na-festival-frantsuzkih-filmiv-video/
https://varta.kharkov.ua/news/art/1205022


прем'єр. Тільки театральна трупа об'єднує понад 300 артистів, а всього тут 

працюють майже 750 осіб. Новий бренд покликаний оновити сприйняття 

театру і запустити інноваційну ідею розвитку театру як сучасного центру 

музичної і театральної культури, орієнтованого не тільки на класичний 

репертуар, а й на сучасні та експериментальні постановки, на відкритість 

новому і просування актуальної української та світової культури в молодіжне 

середовище. 

Джерело інформації: 

Солист харьковского балета победил на международном конкурсе в 

Берлине [Електрон. ресурс] // Городской дозор.- Режим доступу: 

http://dozor.kharkov.ua/news/culture/1206528.html, вільний.- Назва з екрану.- 

Текст на екрані рос. мов. 

 

Концерти 

8 березня 2019 року у ХНАТОБі у супроводі симфонічного оркестру 

театру виступив всесвітньо відомий італійський тенор Алессандро 

Сафіна.  

На концерті, присвяченому жінкам, Алессандро Сафіна виконав відомі 

оперні арії і улюблені композиції за 30 років творчості. 

Довідка: Знаменитим на весь світ Алессандро Сафіна зробили його 

унікальний голос, природна чарівність, яскрава 

харизма і творча сміливість. Коло музичних 

пристрастей самого співака досить широкий – він 

захоплюється групами U2, Genesis, DepecheModeі 

Clash, а його кумир – легендарний Енріко Карузо. 

Виконуючи класичні оперні арії, артист мріяв 

наблизити оперне мистецтво до простого слухача, 

«оживити оперу елементами поп-музики». Саме 

завдяки експериментальному поєднанню двох 

жанрів – класичного і популярного – музикантові 

вдалося створити власний стиль, який він сам 

позначив як «оперний рок». Великий успіх 

прийшов до Сафіна після виходу альбому 

"InsiemeaTe", в якому об'єдналися елементи опери, 

соулу і мюзиклу. 

Зараз знаменитий тенор виступає на кращих сценах світу – у 

Великобританії, Ірландії, Італії, Бразилії, Канаді, Кореї, США, Франції, 

Нідерландах і в інших країнах. 

Джерело інформації: 

Концерт: Alessandro Safina [Електрон. ресурс] // Харьков Инфо.- Режим 

доступу: https://kharkov.info/event/kontsert/11118, вільний.- Назва з екрану.- 

Текст на екрані рос. мов. 
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16, 17, 18 березня в ХНАТОБі виступив Національний балет Грузії 

«Сухішвілі».  

Довідка: Національний балет Грузії «Сухішвілі» було засновано в 1945 

році Іліко Сухішвілі та Ніно Рамішвілі. У Грузії це був перший професійний 

танцювальний ансамбль, на прикладі якого 

створювалися всі наступні. У 30-х роках 

минулого століття народного танцю як такого в 

Грузії не існувало. Були ансамблі пісні і танцю 

Східної Грузії, Західної Грузії – п'ять-шість 

чоловік і репертуар з кількох танців. Великих 

колективів і масштабних постановок в Грузії не 

було, вони з'явилися лише разом зі створенням 

ансамблю під керівництвом Іліко Сухішвілі. 

Завдяки старанням родини Сухішвілі мистецтво 

національного танцю Грузії стало активно 

розвиватися і завойовувати популярність. Іліко і 

Ніно зробили свою мрію реальністю: грузинська 

культура танцю отримала світове визнання, а 

молоді люди стали партнерами не тільки на сцені, 

а й у житті, їх справу продовжили діти, а тепер і внуки. 

Джерело інформації: 

Анничев А. Танец – душа грузинского искусства / А. Анничев // 

Время.- 2019.- 26 марта. 

Национальный балет Грузии «Сухишвили» [Електрон. ресурс] // 

vgorode.ua.- Режим доступу: https://kh.vgorode.ua/event/kontserty/2200406-

natsyonalnyi-balet-hruzyy-sukhyshvyly, вільний.- Назва з екрану.- Текст на 

екрані рос. мов. 

Театр 

Харківський національний академічний театр опери та балету 

увійшов в організацію Opera Europa, що об'єднує оперні театри і 

фестивалі з 43 країн. Урочиста церемонія підписання договору про 

приєднання Схід OPERA до організації Opera Europa відбулася 22 січня 

2019 року. 

Opera Europa об'єднує близько 200 оперних театрів і фестивалів із 43 

країн. Приєднання до організації відкриває широкі можливості співпраці з 

відомими режисерами, диригентами, солістами, а також участі в найбільших 

міжнародних фестивалях. Також Opera Europa надає своїм учасникам 

можливості онлайн-трансляції вистав, відкриває доступ до форумів, 

щорічним конференціям, інформаційних ресурсів (електронних баз даних, 

списками розсилки, списками ключових співробітників театрів для 

полегшення спілкування) і ін. 

Джерело інформації: 

Канунникова И. Харьковский оперный подтвердил свою европейскую 

идентичность / И. Канунникова // Вечер. Харьков.- 2019.- 25 янв. 

https://kh.vgorode.ua/event/kontserty/2200406-natsyonalnyi-balet-hruzyy-sukhyshvyly
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Харьковский оперный вошел в Opera Europa [Електрон. ресурс] // 

«Status quo».- Режим доступу: 

http://www.sq.com.ua/rus/news/novosti/23.01.2019/harkovskiy_opernyy_voshel_v

_opera_europa/, вільний.- Назва з екрану.- Текст на екрані рос. мов. 

ХНАТОБ вошел в организацию Opera Europa (ФОТО, ВИДЕО) // 

[Електрон. ресурс] // Дозор.- Режим доступу: 

https://dozor.com.ua/news/tabloid/1214036.html, вільний.- Назва з екрану.- 

Текст на екрані рос. мов. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2625038-harkivskij-opernij-teatr-

uvijsov-do-miznarodnoi-organizacii-opera-europa.html 

https://kharkivoda.gov.ua/ru/news/97073 

 

Виставки 

Юні художниці з Чугуївської дитячої художньої школи ім. Репіна 

отримали всесвітнє визнання на першому Міжнародному дитячому 

художньому конкурсі-виставці «Новорічний подарунок», що проходив у 

Франції.  
Школярки отримали 2 золоті нагороди у віковій категорії до 10 років і 

2 золоті нагороди в середній віковій категорії 11-13 років. 

Нагороди отримали 10-річні Дарина Батрева, Любов Буртеле і 11-річні 

Таїсія Череватенко та Аріна Резченко. 

Довідка: Конкурс заснований Міжнародною академією мистецтв, 

культури і науки Парижа (Франція). 

Виставка розпочала роботу в Парижі і Ніцці, завершиться в кінці січня 

в Каннах на щорічному Фестивалі мистецтв. Роботи учнів – на різдвяну і 

новорічну тематику. Всього у конкурсі взяли участь 2,5 тисячі дітей у віці від 

5 до 16 років, зокрема, з Китаю і Європи. 

Джерело інформації: 

Знай наших: юные художницы из Харьковской области покорили 

интернациональное жюри [Електрон. ресурс] // Комментарии. Харьков.- 

Режим доступу: https://kharkov.comments.ua/news/znaj-nashih-juni-

hud/?lang=ru, вільний.- Назва з екрану.- Текст на екрані рос. мов. 

Стрельник И. Юные художницы прославили Харьковщину в Европе / 

И. Стрельник // Вечер. Харьков.- 2019.- 18 янв. 

Ученицы школы под Харьковом покорили Париж [Електрон. ресурс] // 

«Status quo».- Режим доступу: 

http://www.sq.com.ua/rus/news/novosti/14.01.2019/shkola_pod_harkovom_pokori

la_frantsiyu/, вільний.- Назва з екрану.- Текст на екрані рос. мов. 

https://www.057.ua/news/2274176/unye-hudozniki-harkovsiny-polucili-

zoloto-na-konkurse-vo-francii 

https://dozor.com.ua/news/tabloid/1213881.html 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2620761-roboti-vihovanok-

cuguivskoi-hudoznoi-skoli-otrimali-zoloti-medali-u-francii.html 

Ще чотири золота в скарбничку дитячої художньої школи // Вісник 

Чугуївщини.- 2019.- 19 січ. 
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З 21 березня по 6 квітня 2019 року в галереї «Мистецтво 

Слобожанщини» Харківського обласного організаційно-методичного 

центру культури і мистецтва проходила виставка живопису 

«Кольоровий дотик». 

В експозиції представлені пейзажі та натюрморти, написані 

китайським художником Чжу Цзяньсюнем у різних куточках України. 

Під час роботи виставки відбулась низка культурологічних заходів, у 

тому числі творча зустріч з автором виставки живопису «Кольоровий дотик» 

Чжу Цзяньсюнем. 

Довідка: Чжу Цзяньсюнь народився у липні 1993 року в Шеньянi, 

провінції Ляонiн, Китайська Народна Республіка. З живописом Чжу 

познайомив дідусь, і під його впливом маленький художник потрапив на 

бюджетне місце в державну школу Сюй Бейхонг в Шеньянi. Пізніше він 

переїхав до України у Харків, де вступив на кафедру станкового живопису 

Харківської державної академії дизайну i мистецтв, яку закінчив у 2018 р. 

Джерело інформації: 

Лебедь М. Китайский художник продемонстрировал свой взгляд на 

Украину / М. Лебедь // Вечер. Харьков.- 2019.- 15 марта.  

Харків’ян запрошують відвідати виставку живопису «Кольоровий 

дотик» [Електрон. ресурс] // Харківська обласна державна адміністрація.- 

Режим доступу: https://kharkivoda.gov.ua/news/97793, вільний.- Назва з 

екрану.- Текст на екрані укр. мов. 

http://dozor.kharkov.ua/news/culture/1207163.html 

https://xk5.com.ua/news.php?id=53885%26utm_source=ukr.net%26utm_me

dium=link%26utm_campaign=news%26utm_term=kharkov 

 

Туризм 

Харківська область взяла участь у ХХV Міжнародній туристичній 

виставці Na Styku Kultur («На перехресті культур»), що проходила у 

польському місті Лодзь. 

У ході триденного заходу Харківщина презентувала кращі туристичні 

маршрути і можливості відпочинку у регіоні. Серед різноманітної 

поліграфічної продукції були представлені мапи і буклети про видатних 

поляків, що проживали і працювали н Харківщині. 

Харківську область на виставці представляв Харківський 

організаційно-методичний центр туризму за підтримки Управління культури 

і туризму ХОДА. 

Джерело інформації: 

Гусев П. В Польше презентовали туристический потециал 

Харьковщины / П. Гусев // Вечер. Харьков.- 2019.- 29 марта. 
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Кіномистецтво та відеокультура 

З 24 по 30 січня 2019 року у Харкові в кінотеатрі «Планета Кіно» 

пройшов фестиваль «Тиждень французького документального кіно». 

У програмі – 6 фільмів. Усі кінострічки демонструються мовою 

оригіналу, деякі з українськими чи 

російськими субтитрами. Показують 

іншу сторону Франції з усіма її 

реаліями 

За словами організаторів, мета 

заходу – розвінчати всі стереотипи 

стосовно цієї країни. 

Джерело інформації: 

Стрельник И.Харьковчанам 

покажут французскую жизнь без прикрас / И. Стрельник // Вечер. Харьков.- 

2019.- 25 янв. 

Тиждень Документального кіно Франціїї [Електрон. ресурс] // Режим 

доступу:https://kharkov.carpe-diem.events/calendar/9146094-tizhden-

dokumentalnogo-kino-franciii-at-planeta-kino-kharkov-ukraine/, вільний.- Назва 

з екрану.- Текст на екрані рос. мов. 

Харків’ян запрошують на тиждень французького кіно [Електрон. 

ресурс] // Стрічка новин Харкова.- Режим доступу: 

http://uanews.kharkiv.ua/society/2019/01/21/222487.html, вільний.- Назва з 

екрану.- Текст на екрані укр. мов. 

 

Благодійність 

Впродовж п’яти днів 25 – 29 березня 2019 року у Харкові проходили 

заходи Україно-Американського благодійного проекту, присвяченого 

пам’яті Квітки Цісик, американської співачки українського походження.  

Проект «Незабутня Квітка» започаткований продюсером 

українського походження Алексом Гутмахером у США в 2007 році та 

реалізується за сприяння Україно-

Американської Координаційної 

Ради. 

Квітка Цісик померла у 1998 

році від раку молочної залози. 

Співачці було 44 роки, 7 з яких 

вона боролася з хворобою. Кожний 

захід проекту «Незабутня Квітка» є 

не тільки культурно-мистецьким, 

освітнім, а перш за все – благодійним. Тож, у рамках проекту проводяться 

благодійні концерти, кошти від яких йдуть на придбання мамографів для 

медичних закладів у різних регіонах України. 
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Джерело інформації: 

В Харкові стартує благодійна акція «Незабутня квітка» [Електрон. 

ресурс] // Справжня варта.- https://varta.kharkov.ua/news/art/1204546, вільний.- 

Назва з екрану.- Текст на екрані укр. мов. 

Квітка Цісик – «Незабутня квітка» // Харьков. известия.- 2019.- 11 апр. 

Незабутня Квитка Цисык – в Харькове! [Електрон. ресурс] // Главное.- 

Режим доступу: https://glavnoe.ua/news/n356987009-nezabutnja-kvitka-cisyk-v-

harkove, вільний.- Назва з екрану.- Текст на екрані рос. мов. 

 

 

 

 

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

питань культури і мистецтва Харківської обласної універсальної 
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