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Вип. 1-2
Фестивалі
Вже втретє в межах міжнародного фестивалю класичної музики
Kharkiv Music Fest у Харкові триває проєкт Art Piano. Цьогоріч
організатори підготували більше 20 локацій по всьому місту.
2020-го Kharkiv Music Fest повинен був відбутися ще в березні, але
через карантин основну концертну програму скасували.
Організатори розповідають: інструменти надали харків’яни, а
розмальовували їх відомі митці та вихованці художніх шкіл.
Тож, на вулицях міста з'явилися арт-піаніно, на яких може зіграти будьякий бажаючий.
Всі вони – авторські. Серед художників, які взяли участь у створенні
цих арт-інструментів – дизайнер і каліграф Олексій Чекаль, українська
письменниця, поетеса, художниця, графік Марія Козиренко, дизайнер
Михайло Поливанов, художник Роман Мінін та інші.
Джерело інформації:
В Харькове – новые арт-объекты (фото) [Електронний ресурс] // Status
quo.Режим
доступу:
https://www.sq.com.ua/rus/news/novosti/02.07.2020/v_harkove_novye_art_obekty
_foto/, вільний.- Назва з екрану.- Текст на екрані рос. мов.
На харківських вулицях з’явилися музичні артоб’єкти (відео)
[Електронний ресурс] // Медіа група «Об’єктив».- Режим доступу:
https://www.objectiv.tv/objectively/2020/07/07/na-harkivskih-vulitsyah-zyavilisya-muzichni-artob-yekti-video/, вільний.- Назва з екрану.- Текст на
екрані укр. мов.
Конкурси
Юний харків’янин Артем Кравцов, учень харківської дитячої музичної
школи №15 ім. Моцарта, став переможцем міжнародного онлайн-конкурсу
піаністів серед учнів музичних шкіл «Львів Каваї Карантин 2020».
У конкурсі брали участь 800 юних піаністів з 18 країн і 24 областей
України. Виступ оцінювало міжнародне журі, до складу якого увійшли

піаністи із США, Італії, Англії, Польщі, Хорватії, Туреччини, Бразилії та
інших країн.
Джерело інформації:
Меркулова Н. Гран-при престижного конкурса у юного пианиста из
Харькова / Н. Меркулова // Время.- 2020.-22 мая.
День музики
21 червня Україна приєднується до міжнародного Дня музики – Fête
de la musique.
Цього року в режимі «онлайн» об’єдналися Львів та Харків. Команди
учасників
зніматимуть
живі
виступи
музикантів,
які
транслюватимуться на сторінку
проєкту Make Music Day Україна.
Довідково: Fête de la musique
проходить по всьому світу 21 червня з
1982 року. У ньому беруть участь
понад 110 країн і 450 міст. Це
масштабна акція, під час якої музиканти грають просто неба.
Усі концерти безкоштовні, і будь-хто може взяти у них участь. Україна
приєдналася до традиції у 2013 році: спочатку Львів, наступного року –
Харків. У 2020-му ці команди об’єдналися, щоб свято музики відбулося,
попри пандемію – в онлайн.
Джерело інформації:
Попри карантин у Харкові відбудеться День музики [Електронний
ресурс]
//
Медіа
група
Об’єктив.Режим
доступу:
https://www.objectiv.tv/objectively/2020/06/20/popri-karantin-u-harkovividbudetsya-den-muziki/, вільний.- Назва з екрану.- Текст на екрані укр. мов.
Харків та Львів влаштовують музичне свято Make Music Day Україна
[Електронний
ресурс]
//
Громадське.Режим
доступу:
https://hromadske.ua/posts/harkiv-ta-lviv-vlashtovuyut-muzichne-svyato-makemusic-day-ukrayina, вільний.- Назва з екрану.- Текст на екрані укр. мов.
Харьков и Львов присоединятся к Международному дню музыки
[Електронний ресурс] // NewsRoom Kharkiv.- Режим доступу:
https://www.newsroom.kh.ua/news/harkov-i-lvov-prisoedinyatsya-kmezhdunarodnomu-dnyu-muzyki, вільний.- Назва з екрану.- Текст на екрані
рос. мов.
Прем'єри
29 лютого у Харкові відбудеться світова прем’єра.
Диригент Даніїл Австріх разом із оркестром зіграють невідомий
раніше твір німецького композитора Карла Стаміца.
Унікальну композицію німецький диригент виконає разом із
симфонічним оркестром «Слобожанський».
Довідка: Карл Стаміц – німецький композитор і скрипаль. Маестро
створив понад 50 симфоній та більше 60 концертів для різних інструментів з

оркестром. Композитор був представником «мангеймської школи», до якої в
середині 18 століття входили прогресивні на той час музиканти.
Джерело інформації:
Харків’яни першими у світі почують твір відомого німецького
композитора [Електронний ресурс] // Новини Харкова.- Режим доступу:
http://uanews.kharkiv.ua/culture/2020/02/27/296868.html, вільний.- Назва з
екрану.- Текст на екрані укр. мов.
«Забута симфонія»: у Харкові відбудеться світова прем’єра
[Електронний ресурс] // Медіа група Об’єктив.- Режим доступу:
https://www.objectiv.tv/visually/2020/02/27/120178/, вільний.- Назва з екрану.Текст на екрані укр. мов.
Гастролі
Театр
Вихованці Дитячого балетного театру під керівництвом
заслуженого діяча мистецтв України Наталії Ржевської Харківської
хореографічної школи протягом місяця – з 20 грудня 2019 по 21 січня
2020-го року побували з гастролями у Китаї.
Це був вже 11-й фестивально-гастрольний тур учнів школи по Китаю,
який відбувся в рамках співпраці театру з культурними організаціями цієї
країни за програмою «Відкриті двері в мистецтво».
Юні артисти показали китайським дітям казку «Білосніжка і сім
гномів». Харківська трупа відвідала 14 великих китайських міст, в тому числі
столицю КНР Пекін, де дала близько 20 вистав.
Джерело інформації:
Открытые двери в искусство // Харьков. известия.- 2020.- 23 янв.
Харківський Дитячий балетний театр побував з гастролями у Китаї
[Електронний ресурс] // Офіційний сайт Харківської міської ради, міського
голови,
виконавчого
комітету.Режим
доступу:
https://www.city.kharkov.ua/uk/news/kharkivskiy-dityachiy-baletniy-teatrpobuvav-z-gastrolyami-u-kitai-43787.html, вільний.- Назва з екрану.- Текст на
екрані укр. мов.
Виставки
Презентація міжнародного проєкту дитячої творчості «СШАУкраїна: кожен день моєї країни» відбулася 3 лютого 2020 року в
Харківському художньому музеї.
У відкритті взяли участь представники Департаменту міжнародного
співробітництва міськради, громадської організації «Партнерство містпобратимів Харкова та Цинциннаті» і куратор американської частини
проєкту, викладач школи мистецтв «Mariemonts City Schools» (Цинциннаті)
Шеллі Комрська.
На виставці представлено 120 робіт учнів «Mariemonts City Schools»
(Цинциннаті) і вихованців Харківської спеціалізованої школи №133 «Ліцей
мистецтв», які демонструють синергію музики і живопису очима українських
та американських дітей.

Як відзначили в департаменті, це вже другий спільний з
американськими партнерами проєкт, реалізований в рамках зміцнення
побратимських зв'язків між Харковом і Цинциннаті.
Виставка триває до 13 лютого.
Джерело інформації:
В Харькове открылась выставка работ украинских и американских
детей [Електронний ресурс] // Харьков Один.- Режим доступу:
http://x1.com.ua/post/v-harkove-otkrlas-vstavka-rabot-ukrainskih-i-amerikanskihdetei, вільний.- Назва з екрану.- Текст на екрані рос. мов.
Синергия музыки и живописи // Харьков. известия.- 2020.- 6 февр.
У Харківському художньому музеї проходить виставка робіт із України
та США [Електронний ресурс] // Медіа група Об’єктив.- Режим доступу:
https://www.objectiv.tv/objectively/2020/02/03/u-harkivskomu-hudozhnomumuzeyi-prohodit-vistavka-robit-iz-ukrayini-ta-ssha/, вільний.- Назва з екрану.Текст на екрані укр. мов.
Виставка сучасного українського мистецтва «Штучний біль»,
присвячена ключовим подіям в Україні, відкрилася 3 квітня2020 року в
Центрі сучасного мистецтва «Знаки часу» в Торуні (Польща).
Організатори проєкту – Центр сучасного мистецтва «ЄрміловЦентр»,
Харківський
національний
університет імені В. Н. Каразіна та
«ABRAMOVYCH.ART».
В експозиції представлені
роботи 25 художників, фотографів і
графіків з Харкова, Києва та інших
міст України. Серед них: Гера
Артемова, Артем Волокітін, Костянтин Зоркін, Тарас Каменной, Віталій
Кохан, Владислав Краснощек, Сергій Лебединський, Белла Логачова, Тетяна
Малиновська, Микола Маценко, Сергій Мельниченко, Роман Михайлов,
Роман Мінін, НАЦПРОМ (Олег Тістол, Микола Маценко), Микола Носок,
Юлія Полуніна-Бут, Роман Пятковка, Даніїл Ревковський та Андрій
Рачинський, Віктор Сидоренко, Оксана Солоп, Василь Цаголов, Микита
Шалений, Лана Янковська.
Зважаючи на реалії сьогодення, на введення карантину, що
протидіє поширенню вірусу COVID-19, виставка працюватиме в он-лайн
режимі через презентації на youtube та організацію віртуальних
екскурсій.
Джерело інформації:
Заборовская В. Работы художников разговаривают друг с другом / В.
Заборовская // Веч. Харьков.- 2020.- 8 мая.
Лебедь М. Художники показали полякам свою боль / М. Лебедь //
Вечер. Харьков.- 2020.- 10 апр.
У Польщі відкрилася виставка харківських художників [Електронний
ресурс] // Офіційний сайт Харківської міської ради, міського голови,

виконавчого комітету.- Режим доступу: https://www.city.kharkov.ua/uk/news/upolschi-vidkrilasya-vistavka-kharkivskikh-khudozhnikiv-44325.html,
вільний.Назва з екрану.- Текст на екрані укр. мов.
Штучний біль. Виставка сучасного українського мистецтва у Торуні
[Електронний
ресурс]
//
ЄрміловЦентр.Режим
доступу:
http://yermilovcentre.org/announcements/212/, вільний.- Назва з екрану.- Текст
на екрані укр. мов.
7 липня 2020 року у Центрі сучасного мистецтва «ЕрміловЦентр»
відкрилася виставка «Ревізії».
Проєкт «Ревізії» об'єднав роботи 42 художників. Географія учасників –
Україна,
Німеччина
і
Канада.
Виставка
триватиме до 17 липня.
Куратори виставки –
Роман Пятковка і Ігор
Чекачков – дотримувалися
в формуванні експозиції
наступних принципів: не
обмежувати
свободу
художників ні тематично, ні інструментально; виявити лейтмотив, змістову
домінанту виставки.
Таким чином, «ЕрміловЦентр» розпочав свою діяльність після перерви,
викликаної коронавірусом. Відвідувачів просять дотримуватися карантинні
обмеження, носити маски.
Джерело інформації:
«Мистецтво на карантині»: у Харкові триває фотовиставка
[Електронний ресурс] // Медіа група Об’єктив.- Режим доступу:
https://www.objectiv.tv/objectively/2020/07/12/mistetstvo-na-karantini-u-harkovitrivaye-fotovistavka/, вільний.- Назва з екрану.- Текст на екрані укр. мов.
«ЕрмиловЦентр» открывается фотовыставкой [Електронний ресурс] //
«Status
quo».Режим
доступу:
https://www.sq.com.ua/rus/news/novosti/08.07.2020/ermilovtsentr_otkryvaetsya_f
otovystavkoy/, вільний.- Назва з екрану.- Текст на екрані рос. мов.
ЕрміловЦентр відкривається після карантину [Електронний ресурс] //
Харківський вимір.- Режим доступу: https://x-vymir.com/kultura/ermilovtsentrvidkryvayetsya-pislyakarantynu/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=ermilovtsentrvidkryvayetsya-pislya-karantynu, вільний.- Назва з екрану.- Текст на екрані
укр. мов.
Кіномистецтво та відеокультура
У 2020 році вчетверте у Харкові проходитиме Міжнародний
кінофестиваль Kharkiv MeetDocs.

За словами організаторів, у цьому році за підтримки Українського
культурного фонду в рамках кінофестивалю вперше буде проведено
Національний конкурс. У ньому
можуть взяти участь повнометражні не
ігрові фільми тривалістю від 50
хвилин. Обов'язкова умова: стрічка
повинна бути знята в Україні або в
копродукції.
Подача заявок на участь у
конкурсі відкрита з 2 липня і
триватиме до 15 вересня.
До відбіркової комісії увійшли: Євгенія Крігсхайм – директорка і
засновниця Kharkiv MeetDocs, Алекс Малишенко – кіножурналіст і
співзасновник некомерційного кіноклубу Polotno, що пропагує українське
кіно, Віктор Глонь – відбірник і програмний координатор Київського
міжнародного кінофестивалю «Молодість» і Фестивалю американського кіно
«Незалежність», продюсер і режисер Фелікс Крігсхайм (Німеччина) та
Анастасія Пугач – голова департаменту з комунікацій кінофестивалю Kharkiv
MeetDocs.
Найкращий фільм Національного конкурсу обиратиме професійне
журі, що складатиметься з провідних кінематографістів України та Європи.
Також на сайті буде доступне голосування для глядачів.
Міжнародний кінофестиваль Kharkiv MeetDocs в цьому році пройде в
змішаному онлайн-офлайн-форматі. Онлайн-частина фестивалю пройде з
26 по 29 жовтня. Офлайн-частина відбудеться з 29 по 31 жовтня, якщо
дозволить епідеміологічна ситуація.
На фестивалі учасників і глядачів чекають ігрові та документальні
фільми, майстер-класи та пітчинг документальних кінопроєктів.
Джерело інформації:
Крупнейший кинофестиваль Восточной Украины объявил о приеме
заявок на Национальный конкурс [Електронний ресурс] // Медиа группа
Объектив.Режим
доступу:
https://www.objectiv.tv/objectively/2020/07/05/kharkiv-meetdocs-vpervyeprovedet-natsionalnyj-konkurs-dokumentalnyh-filmov/, вільний.- Назва з
екрану.- Текст на екрані рос. мов.
У межах кінофестивалю Kharkiv MeetDocs уперше відбудеться конкурс
документальних фільмів [Електронний ресурс] // Справжня варта.- Режим
доступу: https://varta.kharkov.ua/news/city/1214166, вільний.- Назва з екрану.Текст на екрані укр. мов.
Матеріал підготувала: Казанцева Н.Ю. – зав. сектором інформації з
питань культури і мистецтва Харківської обласної універсальної наукової
бібліотеки

