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М І Ж Н А Р О Д Н І

З В ’ Я З К И

М У З И Ч Н И Й К А Р Н А В А Л : Т РА Д И Ц І Я Є Д Н А Н Н Я
Напередодні весни у концертних залах Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки вже традиційно пройшов
„Музичний карнавалˮ – своєрідна творча форма еволюційного продовження
Міжнародного фест и в а л ю
музичного
м и с т е ц т ва
„Музика
без межˮ.
26 лютого
2018 року в
концерт-холі академії
панувала
надзвичайно емоційна
атмосфера,
адже перше
в икона ння
в
Україні
Ко н ц е рту
d-moll для
скрипки з
о р ке с т р ом
Р. Штрауса
Дмитро Логвин і Борис Бровцин спричинило чималий
культурно-мистецький розголос у творчих колах не лише
Дніпропетровщини, але й усього центрального регіону України. Соліст – лауреат міжнародних конкурсів, професор Віденської консерваторії, скрипаль Борис Бровцин у супроводі
симфонічного оркестру „THE FESTIVALˮ (художній керівник та диригент – заслужений діяч мистецтв України Дмитро Логвин) відтворили сяйво епохальної кульмінації музичного романтизму, квінтесенцію його художньо-естетичної
природи у завершальний етап цього культурно-історичного
періоду. Один з найвидатніших німецьких композиторів пізнього романтизму Ріхард Штраус створив винятково складний за виконавською технологією та емоційно-художньою
величчю образ духа-творця у тричастинному циклі, який натхненно довершено представили музиканти у перший день
фестивального марафону. Дещо замкнений для пересічної
людини внутрішній світ Б. Бровцина вмить знайшов осяяння
у контрастному, концентровано-окриленому відчутті мінливості романтичної естетики. Сьома симфонія Л. Бетховена,
при усій хрестоматійності твору, природно віддзеркалила
свіжість прочитання музики молодими артистами, що особливо відчувалось у просвітлено-пластичному, „легкомуˮ
інтонуванні повільної частини симфонії.
Карнавальна хода продовжилась наступного вечора в
концерті струнного квартету DʼART Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки. Ансамблеве звучання струнносмичкових інструментів у виконавській майстерності Марії
Ємець (скрипка), Марії Обмелько (скрипка), Маргарити
Ємець (альт) та Ольги Луценко (віолончель) відкрило слухачам шедеври камерної музики класико-романтичного та

сучасного періодів розвитку музичного мистецтва. КласичВідзначимо, що літературно-вишукана передмова до
на вишуканість та елегантність інтонування позначила ви- музичних творів карнавальних вечорів академічної музики
конання Квартету d-moll ор. 76 Й. Гайдна. Романтичність належала кандидату мистецтвознавства, доценту кафедри
музичного мовлення
у синтезі з чеськими
народно-пісенними
традиціями означила перший струнний
квартет Л. Яначека.
Контрастні „Молитва Торероˮ Х. Туріна
та Полька А. Шнітке
яскраво
доповнили калейдоскоп почуттів, відтворених
струнним ансамблем.
Завершував карнавальний марафон
концерт духового оркестру академії музики ім. М. Глінки. Під
керівництвом диригента Ігоря Грузина
колектив
упевнено
Струнний квартет D’ART
еволюціонує в палітрі
сучасних мистецьких напрямів. Своєрідністю цьогорічного „Вокально-хорова майстерність та музикознавствоˮ Дніпроконцерту колективу постала його яскраво виражена тенден- петровської академії музики ім. М. Глінки Юлії Івановій, а
ція до темброво-динамічного колорування оркестрового зву- також ведучій концерту духової музики Анастасії Боначовій.
чання духових інструментів. Звуковий ландшафт традиційноТаким чином, незмінний фестивальний рух в академії
го духового оркестру, поряд з виразно виконаними творами музики вкотре підтвердив традицію нових художньо-творС. Хазо „Тріумфˮ, М. Буркі „Корридаˮ, Е. Шабріє „Іспаніяˮ, чих відкриттів, означених величним духовним принципом
„Вальс тінейˮ Б. Балмагеса, самобутньо розсвічувався у сьогодення, а саме – тенденцією прагнення до єднання, нівекомпозиції „Хромаˮ М. Буркі, в якій звучання бас-кларнета, лювання будь-яких кордонів на шляху досягнення радощів
арфи, солюючих віолончелей (Марина Устенко, Наталія мистецького творіння.
Гнєвишева) створило новий колорит художньо-естетичного
В.В. Громченко,
сприйняття духового оркестру.
кандидат мистецтвознавства, доцент,
проректор з наукової роботи

C В О З В РА Щ Е Н И Е М , М А Э С Т Р О !
16–17 апреля 2018 года в Concert Hall Днепропетровской академии музыки им. М. Глинки в рамках Международного фестиваля
„Музыка без границˮ мы смогли услышать любимого всеми нами
профессора Казанской консерватории им. Н.Г. Жиганова, народного
артиста Республики Татарстан, пианиста Евгения Михайлова. Два
вечера подряд пианист радовал слушателей своим пианистическим
мастерством.
16 апреля прозвучал Концерт для фортепиано с оркестром
№ 12 В.А. Моцарта в сопровождении молодежного симфонического оркестра „Festivalˮ под управлением заслуженного деятеля искусств Украины Дмитрия Логвина. Этот концерт, один из наиболее
популярных концертов выдающегося композитора, в филигранном
исполнении Е. Михайлова получился очень юным и задорным, чемто перекликаясь с кинематографическим Моцартом М. Формана в
его фильме „Амадейˮ.
В сольном концерте 17 апреля была представлена обширная
программа. В самом начале прозвучали произведения С. Рахманинова – Этюд-картина c-moll, оp. 39 № 1; Прелюдия G-dur,
оp. 32 № 5; Этюд-картина es-moll, оp. 39 № 5; Прелюдия gismoll, оp. 32 № 12; Этюд-картина D-dur, оp. 39 № 9 и цикл из
20 вариаций „Вариации на тему Кореллиˮ, ор. 42. Сложный
по драматургии и форме, цикл прозвучал на едином дыхании.
В интерпретации очень явно подчеркивалась инфернальность
рахманиновских вариаций. Логическим продолжением этой
сферы стал загадочный и фантастический фортепианный цикл
„Ночной Гаспарˮ М. Равеля, по праву принадлежащий к самым
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технически сложным произведениям фортепианного репертуара.
Три пьесы цикла „Ундинаˮ, „Виселицаˮ, „Скарбоˮ, написанные
под впечатлением поэм в прозе А. Бертрана, под пальцами пианиста создали атмосферу леденящих душу образов потусторонних существ.
В заключение концерта лихо прозвучал Мефисто-вальс № 1
Ф. Листа. По сюжету Мефистофель вскружил своей игрой на
скрипке посетителей деревенского кабачка, таким же образом листовскими пассажами Е. Михайлов вскружил публику Concert Hall
Днепропетровской академии музыки им. М. Глинки, благодарно
рукоплескавшую блестящему пианисту. На бис музыкант сыграл
часто играемую им фортепианную транскрипцию „В пещере горного короляˮ Э. Грига.
Также в рамках приезда Е. Михайлова состоялся его мастеркласс со студентами академии А. Штырбу, Д. Шпрингер. В своей
работе требовательный к музыке Евгений Михайлов раскрывал
ученикам образное содержание произведений, взывая к их фантазии, воображению, апеллируя всеми средствами выразительности,
чтобы добиться требуемого художественного состояния.
Приятное событие закончилось, тем самым завершив интересный
и насыщенный концертный сезон Международного фестиваля
„Музыка без границˮ. Как говорится, ждем новых встреч!

Евгений Михайлов

Г.В. Адлуцкий,
преподаватель кафедры „Фортепианоˮ
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„Музичний вiсник” Днiпропетровська академiя музики iм. М. Глiнки ¹ 1 (41)

Т В О Р Ч Є

В З А Є М О З Б А Г А Ч Е Н Н Я

V Ф О Р У М В И КО Н А В Ц І В
Н А Н А Р О Д Н И Х І Н С Т Р У М Е Н ТА Х
23–24 березня 2018 року в Дніпропетровській академії музики ім. М. Глінки в рамках
Міжнародного фестивалю „Музика без межˮ пройшов феєрично-незабутній V Форум виконавців на народних інструментах.
У перший день на ньому було представлено
баянно-акордеонне виконавство – одна з найпрогресивніших сфер народно-інструментального
мистецтва. Лауреат міжнародних конкурсів, соліст Харківської обласної філармонії, баяніст-віртуоз Дмитро Жаріков блискуче, на одному подиху
виконав такі шедеври сучасної баянної музики
як Ретро-фантазія В. Подгорного, Соната № 1 та
Вальс-каприз В. Семенова, Балкан-танго Д. Косорича, Концертний етюд на тему А. П’яццолли
Ф. Анжеліса та джаз-вальс В. Чернікова. У другій частині концерту слухачів зачаровував акордеонною майстерністю лауреат міжнародних
конкурсів, викладач Нижегородської державної
консерваторії (академії) ім. М. Глінки Микита
Власов. Його харизма, артистизм, культура звукоутворення примушували слухачів, затамувавши
подих, відчувати образність творів як барокової
(„Дівчинаˮ, „Єдинаˮ Ф. Куперена; Соната d-moll
Д. Скарлатті), так і сучасної музики („Omaggio
ad Astor Piazzollaˮ В. Зубицького, „Boite à
rythmeˮ Ф. Анжеліса, „Ave Mariaˮ А. П’яццолли,
О л е кса н д р а Д е н і с є н я
„Сказ о Тихом Донеˮ В. Семенова, „Праздник на
Молдаванкеˮ В. Власова).
Під час денного концерту другого
дня у великій залі
звучали рідкісні для
вітчизняного музичного простору народні інструменти
– литовский бірбіне
та білоруські цимбали.
Професор,
заслужений артист
Литви Вітаутас Тятянскас познайомив
та зацікавив аудиторію творами Рімвідаса
Жигайтиса,
Йонаса
Паулікаса,
Юлюса Юзелюнаса,
Альгімантаса
Бражинскаса та ін.
У цьому йому допомагали Дайнора Тятянскене (скрипка)
та Ірена Печюрене
(рояль). Лауреат міжнародних конкурсів,
фіналістка конкурсу
„Eurovision
Young
Musicians – 2012ˮ
Олександра Дєнісєня включила до програми такі п’єси як
Прелюдія й токата
з Сонати „Колокол
забвенияˮ для цимбал соло А. Цалко,
Віт аут ас Тят янскас і Вікторія Кікас

Микит а Власов
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три частини із Сюїти „Історія тангоˮ А. П’яццолли,
Циганську рапсодію Л. Левашевича, білоруську народну пісню „Я табун стерегуˮ. Акомпанував молодій віртуозній та щиро обдарованій цимбалістці наш
талановитий та шановно-улюблений концертмейстер Дмитро Чигрин.
Як завжди, повну залу зібрав заключний вечірній
концерт форуму, на якому представлені вище митці з
оркестром народних інструментів Дніпропетровської
академії музики ім. М. Глінки під керівництвом неперевершеної Вікторії Кікас відтворювали та оживляли музику Б. Дваріонаса та А. Касанаускаса, О. Тимошенко та Дж. Гершвіна, В. Кур’яна та О. Циганкова,
А. П’яццолли та В. Грідіна.
Отже, слід констатувати, що від року в рік розширюються географічні межі форуму виконавців
на народних інструментах, у відношенні як запрошених гостей-солістів, так і слухацької аудиторії
(цього разу на концертах були присутні студенти
музичних навчальних закладів з Камʼянського,
Кривого Рогу, Одеси, Харкова та Києва). Багатіють також темброва і стильова палітри озвученої
музики.

90

років –
ДІЙСНО НАРОДНА!

4 травня 2018 року в концерт-холі Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки
пройшов концерт, присвячений 90-річчю кафедри „Народні інструментиˮ.
Чому така солідна цифра, адже лише офіційно цей структурний елемент вишу існує
лише два роки? Тому, що у 1927/28 навчальному році в Дніпропетровському музичному
технікумі починає викладати домру, балалайку, гітару, бандуру (в якості ознайомлення),
Геннадій Петрович Фролов – видатний скрипаль та диригент, який вважається фундатором академічних традицій виконавства на народних інструментах у Дніпропетровському
регіоні.
У святковому концерті взяли участь студенти-лауреати міжнародних та всеукраїнських конкурсів, викладачі та творчі колективи кафедри. Свято відкрила капела бандуристів „Чарівниціˮ (керівники – заслужений працівник культури України Світлана Овчарова та

Марина Березуцька). Цей колектив був заснований більш ніж 60-років тому Лідією Степанівною Воріною. І сьогодні його діяльність характеризується постійним творчо-експериментальним пошуком.
Переконливими та яскравими були виступи ансамблевих форм, задіяних у концерті.
Квартет гітаристів (у складі – Юрій Радзецький, Антон Ялоза, Олексій Дорофєєв, Денис
Маленко) виконав Токату Юрія Радзецького, а квартет „Jast girlsˮ (Вікторія Кікас, Катерина
Кравченко, Яна Злуніцина, Богдана Євстратенко) зачарував публіку іспанськими ритмами
(Віктор Козлов „П’єса у стилі фламенкоˮ).
Сольні номери концерту прозвучали в тембровому забарвленні гітари, бандури та голосу, акордеону, а саме студент А.Г. Ялози, лауреат всеукраїнських конкурсів Терновий Олексій зіграв концертну п’єсу Хоакіно Родріго „У пшеничних поляхˮ; цьогорічна випускниця
С.В. Овчарової, лауреат міжнародних конкурсів Тетяна Окіпна заспівала сучасний романс
та обробку народної пісні; лауреат міжнародних конкурсів, колишній випускник, а нині –
молодий викладач Євген Жила пристрасно виконав Варіації Рудольфа В’юртнера на тему
циганської пісні „Очи черныеˮ.
Сольні твори із супроводом оркестрових колективів виконували також лауреат всеукраїнських конкурсів Анастасія Федотова (гітара), лауреат міжнародних конкурсів, викладач
Андрій Пархоменко (цимбали), лауреат міжнародних конкурсів, ілюстратор кафедри Леонід
Фоменко (домра), а також викладачі-консультанти кафедри – заслужений артист України
Андрій Войчук (пан-флейта, цимбали) і лауреат міжнародних конкурсів, соліст Харківської
обласної філармонії Дмитро Жаріков (баян).
Оркестрове виконавство на народних інструментах, традиції якого розвиваються
в академії впродовж 70 років (з 1948 року, коли на зміну класам народних інструментів в училищі відкрився відділ) на святковому концерті було представлено трьома

колективами – молодший оркестр народних інструментів (керівник та диригент – заслужений артист України Юрій Федотов), оркестр українських народних інструментів
„Січеславˮ (керівник та диригент – Володимир Красношлик) та великий оркестр народних інструментів (керівник та диригент – лауреат міжнародних конкурсів Вікторія
Кікас).
Історичні екскурси, в яких згадувались імена видатних педагогів кафедри, звучали у
виконанні Олени Завгородньої – справжньої майстрині конферансу, актриси Дніпропетровського академічного українського музично-драматичного театру ім. Т.Г. Шевченка.
Тож, славимо традиції – крокуймо у майбутнє!
Н.В. Башмакова,
кандидат мистецтвознавства, доцент, зав. кафедри „Народні інструментиˮ
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М И С Т Е Ц Ь К Е

К О Р І Н Н Я

СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКЕ ЕТНОМУЗИКОЗНАВСТВО
На хвилі визнання Організацією Об’єднаних Націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) Козацьких пісень
Дніпропетровщини як світової нематеріальної спадщини
відбулось немало культурно-мистецьких звершень, науково-творчих заходів. Підтримка світовою спільнотою вітчизняного духовного коріння, культурної ідентифікації українців на найвищому рівні
постала в основі народження багатьох творчих
колективів, фольклорно-дослідницьких центрів,
лабораторій зі збереження та опрацювання вітчизняної народно-пісенної культури.
Дніпропетровська
академія
музики
ім. М. Глінки як провідний центр музично-освітньої та культурно-просвітницької діяльності на
Дніпропетровщині постає одним з головних генеруючих осередків етномузикознавства у його
магістрально-комплексних різновидах художньотворчої, експедиційної та наукової діяльностей.
Так, за результатами багатьох нотних видань вже стали добре відомими лабораторія фольклору та етнографії академії музики
ім. М. Глінки (зав. Ольга Гусіна), науково-практичні конференції і тематичні майстер-класи, постійні дослідно-польові експедиції у складі Галини Пшенічкіної, Анастасії Любимової, Ольги
Гусіної, Павла Єкимова, частим гостем є професор Рімантас Слюжинскас (м. Клайпеда, Литва)
та ін., завжди активний у творчій насназі фольклорний ансамбль „Калита” (керівник – Тарас Хмилюк).
Але ж вершиною, своєрідним результатом кропіткої, багаторічної роботи фольклористів Дніпропетровської академії
музики постало проведення І Міжнародного етномузикознавчого симпозіуму „Актуальні питання східноєвропейської
етномузикології”, який відбувся з 8 по 10 лютого 2018 року в
академії музики ім. М. Глінки.
Відкриваючи симпозіум, ректор Ю.М. Новіков зосеред-

Пйотр Дорош (Польщ а)
ив увагу на необхідності обміном результатами теоретичної
та практичної роботи між науковцями-етномузикознавцями
з різних країн, які означили на зібранні представництво Литви, Польщі, Болгарії та України.
Вже перший день заходу можна впевнено характеризувати процесом ствердження науково-теоретичного концепту
плідного спілкування провідних фахівців східноєвропейського етномузикознавства, з максимальним представленням

ідеї щодо збереження та всебічної популяризації традиційної
музичної культури.
Різні за проблематикою доповіді та водночас їх дискусійне обговорення слухацькою аудиторією можливо розподілити

С л а в ка П ет ко ва - Ма рч е вс ь ка ( Б ол г а р і я )
т а Рімант ас Слюжинскас (Литва)
за наступними тематичними векторами, а саме – міжетнічний
спадок слов’яно-балтських музично-культурних зв’язків,
який в цілому відтворювався у виступах Рімантаса Слюжинскаса (Клайпеда, Литва), Ірини Клименко (Київ, Україна),
Ґайли Кірдєнє (Вільнюс, Литва). Питання щодо різновидів
польових записів пісень, їх публікацій, композиційного формотворення та використання у музично-виховній діяльності
народно-пісенного доробку болгар, українців і литовців розглядались у доповідях Дайви Вічінєнє (Вільнюс, Литва), Євгена Єфремова (Київ, Україна), Славки Петкової-Марчевської
(Веліко-Тирново, Болгарія), Андрія Вовчака (Львів, Україна).
Гармошкове виконавство західної України висвітлювалось
у представленні Юрія Рибака (Рівне, Україна), а специфіку
збереження традиційної хореографії у Литві виявляла Даля
Урбанавічєнє (Вільнюс, Литва).
Ранкове засідання другого дня симпозіуму цілком було
присвячено актуальним проблемам звукового документування та подальшого опрацювання народної музики, а також
найрізноманітнішим питанням акустичної й інтонаційнозвукової своєрідності етнотворів. Музично-ілюстровані проблемні доповіді представляли Пйотр Дорош (Варшава, Польща), Ірина Довгалюк (Львів, Україна), Рітіс Амбразявічюс
(Вільнюс, Литва) та Анастасія Мазуренко (Київ, Україна).
Яскравою самобутністю позначилась доповідь відомої
української співачки, композиторки Катерини Боголюбової
на тему „Звук. Зцілення звуком як можливість відтворення
Світу”. Тема взаємозв’язку людини як відтворювача фізичного звуку та його єднання в гармонії зі звуком Світу постала
надзвичайно актуальною і проблемно відкритою для кожного
учасника наукового спілкування.
Денне засідання другого дня симпозіуму означилось
яскравою практичною спрямованістю. Досліджувались обряди, пісні, їх театралізація, звучала литовська скрипкова
танцювальна музика та відбувся майстер-клас із традиційного литовського співу жанру сутартінес. Змістовні доповіді
з їх практичними художніми ілюстраціями демонстрували
Маргарита Скаженик (Київ, Україна), Ґайла Кірдєнє (Віль-

Фольк л орний ансамбль Калит а
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нюс, Литва), Ганна Пеліна (Київ, Україна), Дайва Вічінєнє
(Вільнюс, Литва), доповідь на скайп-зв’язку Олександра Терещенка (Кропивницький, Україна).
Третій день симпозіуму був присвячений науковим апробаціям молодих дослідників царини етномузикознавства. Тематично різні у проблемно векторному спектрі питання піднімались та обговорювались Тетяною
Чухно, Людмилою Алієвою, Анастасією Колодюк,
Кариною Поліщук, Владиславом Татаровим, Олегом
Коробовим, Володимиром Щибрею (Київ, Україна);
Галиною Пшенічкіною, Ольгою Гусіною, Анастасією
Любимовою (Дніпро, Україна).
Винятковою своєрідністю та водночас надзвичайно плідним доповненням до науково-теоретичних
виступів постала низка концертно-творчих заходів
протягом усіх трьох днів симпозіуму. Концертні програми подарували слухачам фольклорний ансамбль
„Калита” (керівник Т. Хмилюк), відома українська
етноспівачка Каtya Chilly (Катерина Боголюбова),
київський фольклорний гурт „Володар” (керівник –
М. Скаженик), а також капела бандуристів Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки „Чарівниціˮ
(керівники – С. Овчарова та М. Березуцька).
Серед найбільш яскравих вражень художньопрактичного спілкування науковців і музикантів-виконавців відзначимо насамперед концерт-прем’єру
Кантати на теми козацьких пісень Дніпропетровщини „Ішов козак долиноюˮ для солістів, академічних
ударних інструментів, фортепіано та ансамблю бандуристів
„Чарівниціˮ, створену
композиторкою
Дніпропетровського регіонального відділення
Національної Спілки
композиторів України
Валентиною Мартинюк
(диригент Володимир
Овчаров).
Майстриня
надзвичайно добре використала
виразовий
потенціал вокально-інструментальної природи бандуристів-співаків
(аерозвуки у відлунні
інструментів, кластерна виконавська техніка,
максимальність вокального діапазону, синтез
академічної та народної
Катерина Боголюбова
манери співу й ін.). Осо(Katya Chilly)
бливо відзначимо виразність елементів театралізації кантати, винятково потужні ефекти режисури світла
як на сцені, так і у слухацькій аудиторії, а також різноманітне використання ударних інструментів (тематично-змістовне навантаження партії великого барабану як відтворення
образу вироку долі).
Самобутнє прочитання етнокультури яскраво відтворила
знана українська співачка Каtya Chilly (Катерина Боголюбова). У команді музикантів-однодумців виконавиця створювала
синтетичну фольклорно-композиційну виставу. Відбувалось
об’єднання духовних, глибоко-культурних корінь минулого із
сучасними мистецькими формаціями сьогодення.
Кольорово-костюмований виступ фольклорного гурту
„Володарˮ
емоційно-змістовно представив концерт-лекцію
„Козацькі, рекрутські та солдатські пісні у традиції українцівˮ.
Круглий стіл завершив триденний
етномузикознавчий
симпозіум. Лунали висновки,
побажання та, найголовніше,
були окреслені перспективи
подальшої науково-дослідницької праці у напрямі збереження
та популяризації традиційних
музичних культур різних країн
Європи. Зміст майбутньої співпраці полягає у створенні відповідної робочої групи для вирішення означених симпозіумом
питань, а також у необхідності
розширення числа країн учасниць міжнародного науковопрактичного етнофоруму.
В.В. Громченко,
кандидат мистецтвознавства,
доцент, проректор
з наукової роботи
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«НЕХ АЙ ДУ Х КОЗАЦЬКИЙ ВИТАЄ ПО ВСІЙ УКРАЇНІ…»
10 лютого 2018 року відбулась прем’єра кантати Валентини Мартинюк „Ішов козак
долиноюˮ на теми козацьких пісень Дніпропетровщини для солістів, ударних, фортепіано
та капели бандуристів. Виконання твору сталося в рамках роботи Першого міжнародного
симпозіуму „Актуальні питання східноєвропейської етномузикологіїˮ.
Прем’єрне виконання кантати Валентина Мартинюк доручила відомому в Україні колективу, одному з найкращих за рівнем професіоналізму та постійного творчого експери-

ментального пошуку – капелі бандуристів „Чарівниціˮ Дніпропетровської академії музики
ім. М. Глінки, під керівництвом заслуженої працівниці культури України С. Овчарової та М. Березуцької. До групи солістів увійшли талановиті студенти, викладачі й випускники Дніпропетровської академії музики Г. Лінник, С. Станкявічус, О. Козулов, Д. Сташкевич (вокал); А. Лишак,
Д. Булгак, Є. Горнєєва, Р. Сичов (ударні); М. Ющенко, Л. Тонконог (фортепіано). Творчим натхненням і бездоганною майстерністю було позначено прочитання складної партитури диригентом
В. Овчаровим. Глибоко емоційно й проникливо сприймалося художнє слово О. Завгородньої.
Шість частин кантати – „Ой, за током, за токомˮ, „В суботу пізненькоˮ, „Ой, весна,
краснаˮ, „Стоїть козак на чорній кручіˮ, „Пісня про Морозенкаˮ, „Ішов козак долиноюˮ –
складають наскрізну сюжетну композицію та створюють єдину драматургічну лінію, що
знаходить розвиток у монолозі Матері, чоловічому тріо, ансамблевих вокальних та інструментальних номерах. За півгодини музики слухачі відчули зародження нового дня, теплих,
щирих почуттів козака та дівчини, пісню скорботи матері, молодецьку завзятість, героїку
звитяг і жалобу втрат й, врешті-решт, віру та надію на щасливе життя, перемогу світла над
темрявою руїн! Лірика, епос і драма, сплетені різними барвами „музичної вишиванкиˮ, створили особливу духовну енергетику мистецької події.

Т В О Р Ч Е

КОНК УРС
23 лютого 2018 року в камерній залі Дніпропетровської
академії музики ім. М. Глінки відбувся Регіональний конкурс
фортепіанного виконавства серед студентів різних спеціалізацій вищих навчальних закладів III – IV рівнів акредитації.
У конкурсі взяли участь представники творчих фахових напрямків, що вивчають загальне (обовʼязкове) фортепіано.
Виконавці представляли спеціалізації: „Оркестрові струнні
інструменти”, „Оркестрові духові та ударні інструменти”,
„Народні інструменти”, „Академічний спів”, „Музичне мистецтво естради”, а також „Хорове диригування” та „Музична
психологія”. Гості заходу зауважили, що репертуарний зміст
та рівень виконавства свідчать про зрілість музичного мислення, світогляду та професійних надбань учасників. Прозвучали твори С. Рахманінова, Ф. Шопена, Й. Брамса, К. Дебюссі, Е. Гріга, Я. Сібеліуса, а також композитора сучасного
напрямку М. Шмитця.

Т.Г. Шевченко

З інтерв’ю керівника ансамблю „Чарівниціˮ С. Овчарової: „Народні пісні в «Кантаті» звучать не в чистому етимологічно вивіреному варіанті, а у композиторській алюзії, оновленій
сучасним музичним мисленням, що надає нашим глибинним національним джерелам нове
дихання, нове життя. З позиції технології – у партитурі зібрані незвичні й непритаманні для
сучасної бандури техніки й можливості, нетипові засоби звуковидобування. Це й поліфонічні
переплетення інструментального та вокально-хорового письма, і накладання різноманітних
звукових площин, неординарні поєднання «непоєднуваних» звукових комплексів: народного
голосу, чоловічого тріо, партії фортепіано із сучасними засобами гри, великої кількості ударних інструментів та вокально-інструментального масиву капелиˮ.
Кантата „Ішов козак долиноюˮ на теми козацьких пісень Дніпропетровщини продовжує
лінію творчості композиторки, пов’язану з сучасним прочитанням українського фольклору.
Майже весь її тематичний матеріал взятий зі збірки „Козацькі пісні Дніпропетровщиниˮ, записи яких здійснено співробітниками фольклорної лабораторії Дніпропетровської академії
музики впродовж останніх трьох років. Авторка працювала у складі групи викладачів і студентів над розшифруванням пісень, що й стало імпульсом до створення масштабного твору.
Виконання кантати „Ішов козак долиноюˮ Валентини Мартинюк, без перебільшення, стало кульмінаційною подією міжнародного симпозіуму. Переповнена концертна зала, преса,
телебачення, а після виконання – захоплені оплески та сльози на очах тих, кому пощастило
стати свідком цієї ВИЗНАЧНОЇ ПОДІЇ! Високу оцінку твору та всього колективу виконавців

відзначили також учасники симпозіуму із Києва, Львова, Рівного, гості з Польщі, Болгарії,
Литви. Щирі вітання Валентині Миколаївні й від колег Дніпропетровщини!
І.М. Рябцева,
кандидат мистецтвознавства, викладач кафедри „Історія та теорія музикиˮ

З М А Г А Н Н Я

Журі, що очолювала доцент кафедри „Фортепіано” Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки О.В. Потоцька,
із задоволенням відзначило професійний підхід до фортепіанного виконавства та достатню піаністичну базу учасників
не тільки з початковою фортепіанною підготовкою (ДМШ),
а й тих, що її не мають, тобто отримали розвиток на заняттях
із загального фортепіано на середньому та вищому етапі професійного навчання.
Кожен з виконавців проявив власну музичну індивідуальність. Філософською глибиною та масштабністю подачі
вразила слухачів Коваль Світлана (диплом І ступеня, клас викладача С.Д. Старовойтової), яка виконала Інтермеццо A-dur,
ор. 118 Й. Брамса. Яскравим, динамічним баченням Етюдівкартин С. Рахманінова та технічністю виконання привабили
виступи Качур Катерини (диплом І ступеня, Харківська державна академія культури, клас доцента А.Ю. Румʼянцевої) та
Кизь Ангеліни (диплом І ступеня, клас викладача А.А. Парсаданової). Проникливістю людських почуттів та обʼємним

звуковим колоритом було сповнено виконання Кучер Вікторією (диплом І ступеню, клас викладача В.Є. Капітонової)
Музичного моменту h-moll, ор. 16 № 3 С. Рахманінова. Своє
відчуття музики Ф. Шопена, особливу граціозність його стилю виявили Сергеєва Марія (диплом ІІ ступеня, Університет
гуманітарних та суспільних наук, Польща) при виконанні
Вальса cis-moll, ор. 64 № 2 та Тутубаліна Ксенія (диплом
ІІ ступеня, клас викладача О.М. Жукової) у пʼєсі „Гулянка”.
Виразну співучість та романтичну напруженість музики
Я. Сібеліуса зуміла змалювати у музичній картині „Ялина”
Швець Тетяна (диплом І ступеня, клас викладача Л.О. Денисової). Яскрава святкова картина твору Е. Гріга „Весільний
день у Трольхаугені” була представлена у виконанні Печеник
Ангеліни (диплом І ступеня, клас викладача Н.М. Грузіної).
Успішно розкрила особливості звукової барвистості К. Дебюссі у пʼєсі „Дівчина з волоссям кольору льону” Оліферовська-Таран Тетяна (диплом ІІ ступеня, клас викладача
В.Є. Капітонової). Емоційну та колористичну подачу сучасної пʼєси М. Шмитца „Концертне інтермеццо” відзначило журі у виконання
Мичла Іллі (диплом
І ступеня, клас викладача О.М. Жукової).
Доброзичлива
та
творча атмосфера конкурсу сприяла успіху
її виконавців. З різних
причин не всі заявлені учасники інших
навчальних
закладів
змогли виступити на
конкурсі. Але всі однозначно висловились за
важливість його проведення.
В.Є. Капітонова,
голова
ПК „Загальне
фортепіаноˮ
(факультет)
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К О Н Ц Е Р Т

АК ТУА ЛЬНО

ПРОСВІТНИЦЬКОХОРОВА
ДІЯЛЬНІСТЬ
НА УКРАЇНСЬКІЙ СЦЕНІ

СИНТЕЗ КЛАССИКИ И ДЖАЗА

Поміж яскравих концертних виступів і перемог хору
Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки на міжнародній сцені у Польщі та Білорусії відзначимо й український
просвітницько-хоровий рух відомого колективу і в Україні.
15 грудня 2017 року в місті Хмельницькому відбувся концерт
хору академії ім. М. Глінки під керівництвом досвідченого
диригента і художнього керівника колективу, кандидата мистецтвознавства Ю.Ю. Іванової.
Напередодні різдвяних свят у виконанні хору звучала духовна музика. Цю концертну поїздку із упевненістю можна
назвати просвітницькою, адже програма концерту яскраво це
підтверджує. Широке значення слова „просвітництвоˮ – розповсюдження світові добра та розуму, на який слід орієнтуватись усьому суспільству. Музичне виховання найбільш повно
за своїми можливостями дозволяє реалізувати просвітницьку
функцію мистецтва, збагачуючи особистість новими знаннями та естетичним досвідом.
Відкривав концерт духовний твір видатного представника
російської духовної хорової культури початку ХХ століття –
композитора, педагога, диригента – Павла Чеснокова. До
140-ї річниці від дня народження композитора прозвучала ІІ частина з циклу „Во дне браниˮ – „О, пресладкий и
всещедрый Иисусеˮ.
Наступний твір у виконанні хору – Хоровий концерт
№ 4 „Воскликните Господевиˮ Дмитра Бортнянського. Композитор концентрує свою увагу на духовній музиці, серед
різноманітних жанрів якої особливе місце посідають хорові
партесні концерти.
Хочеться звернути увагу ще на один твір концертної програми хору – „Благослови, душе моя, Господиˮ Р. Твардовського. Сьогодні важко знайти аналог творчості сучасного
польського композитора з українсько-литовським корінням.
Його твори – це відверта сповідь, тяжіння до споглядання
та духовної чистоти. Тому на прохання автора виконати твір
саме нашим хором стало великою честю.
З великим почуттям було виконано твір сучасного українського композитора, хмельничанки, випускниці Хмельницького музичного училища, члена Національної спілки композитора України, лауреата премії ім. Л. Ревуцького Ірини
Алексейчук – „Свят, свят, свят, Господь Саваофˮ.
Серед різноманітних художніх напрямів другої половини ХХ – початку ХХІ століть особливе місце займає пласт
композицій, який композитори і музикознавці пов’язують з
уявленням про медитативність. У плані змісту цей пласт орієнтовний на сферу споглядання, рефлексії, самозаглиблення,
роздумів, філософської зосередженості.
Михайло Шух є одним з перших представників медитативної хорової музики в Україні. У становленні домінуючої
творчої ідеї, сформульованої ним як здатність музики відобразити гармонійність світовідчуття, важливу роль зіграли
особисті якості самого композитора: це людина тонка, поетично обдарована, схильна до філософських роздумів та споглядань. У виконанні хору прозвучала тиха молитва Михайла
Шуха „И облака плывут…ˮ.
Лейтмотивом концерту було особливе відчуття зв’язку
з духовним, нематеріальним. Викладачі та студенти Хмельницького музичного училища відчували цей настрій у кожній
фразі. Виступ нашого хору було відзначено спеціалізацією
„Хорове диригуванняˮ Хмельницього музичного училища як
високопрофесійне та високодуховне.
Я.О. Лисенко,
кандидат мистецтвознавства,
декан музичного факультету
О.А. Алексанян,
викладач спеціалізації „Хорове диригуванняˮ
28 березня 2018 року в концертному залі Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки відбувся джазовий концерт спеціалізації „Музичне мистецтво естрадиˮ.
Головними діючими особами були випускниця академії і вже її викладач Ольга Іщенко, талановита співачка,
лауреат багатьох джазових конкурсів, вихованка Ю.В. Писаренко, а також великий джазовий оркестр під керівництвом
Ю.В. Паламарчука. У їх виконанні прозвучали шедеври джазової класики і сучасні вокально-інструментальні композиції.
Солістка і оркестр продемонстрували найвищий професійний
рівень та були палко зустрінуті слухачами переповненої зали.
У програмі концерту брали участь й інші виконавці та
колективи, які органічно вписались у програму вечора. Це
і Вадим Кочетков, давній творчий партнер Ольги. Їхній
дует був дуже виразним та природним. Дует Д. Вінарікова й
М. Лишенка виконав авторську композицію, яка внесла свіжу фарбу в палітру концерту. Також несподіваним був виступ
С. Зубарєва на губній гармоніці. Композиція прозвучала як
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Начало весны в классе камерного ансамбля Г.В. Виноградовой природно явилось музыкально обновлённым. И в этом
заслуга не только юбилейного для Галины Владимировны года заведования кафедрой „Камерный ансамбль и концертмейстерский класс” (30 лет), но и постоянного устремления к новым горизонтам учебно-художественного репертуара в
свете овладения наиболее тонким исполнительским искусством академического камерно-ансамблевого музыцирования.
Собственно, такой репертуарной находкой и явилась серия пьес для флейты, ударных инструментов и фортепиано современного французского композитора, пианиста, актёра, сценариста Клода Боллинга.

Юбилейный творческий вечер Г.В. Виноградовой раскрыл слушателям джазовые произведения автора из первой и
второй тетради, выстраивая их в согласии с контрастным принципом построения программы всего концерта. С каждой
композицией менялся и студент-пианист, который согласуясь в ансамбле с Юрием Бедником (флейта) и Андреем Лышаком
(ударные инструменты), вливался в калейдоскоп художественных образов инструментальных миниатюр – „Игра” (А. Малиновская), „Нежность” (В. Панченко), „Велоче” (А. Штырбу), „Ирландия” (Ю. Петухова), „Сентиментале” (Т. Налбандян),
„Ослепительный остров Ява” (А. Терещенко), „Влюблённость” (В. Панченко), „Чувство” (А. Петрова), „Изменчивость”
(А. Штырбу), „Прогулка” (А. Давыдкина), „Пастораль” (А. Терещенко), „Фуга” (А. Малиновская).
Высокая академическая школа у всех музыкантов, отточенность классической технологии исполнения в сочетании с традиционным для джаза свингованием, подчёркиванием слабых и относительно слабых долей в такте, создавала изысканность, характерную элитарность интерпретации музыки Клода Боллинга. Безусловно, эта музыкальная грань,
своеобразное „чуть-чуть”, без которого невозможно высокое академическое искусство, прорастает из педагогической
атмосферы класса, от умения толерантно подчеркнуть в исполнительской основе ключевую художественно выразительную
деталь для того или иного фрагмента произведения, композиций разных музыкальных жанров и стилей.
Скорее всего, в этом и заключается особый педагогический секрет успеха студентов класса Г.В. Виноградовой, конечно же, умноженный на смелость обращения к всё новым произведениям камерной музыки как отечественных, так и
зарубежных композиторов.
Как правило, юбилей (особенно творческий) – это отчёт о пройденном пути долголетия, но решиться на такой срез
профессиональности под силу немногим, и это лишь те, которым есть что сказать для современности, для нынешнего поколения современных академических музыкантов-исполнителей и педагогов.
В.В. Громченко,
кандидат искусствоведения, доцент,
проректор по научной работе

ВЕСНЯНІ МЕЛОДІЇ ДЖАЗУ
данина пам’яті корифея цього інструмента Т. Телеманса, який
нещодавно покинув цей світ. Насичено прозвучала авторська
композиція Дениса Маленка, в якій автор продемонстрував багатий арсенал можливостей сучасної естрадної гітари. Як завжди, яскраво лунали вокальні ансамблі Ю.В. Писаренко, які
асистували у ряді номерів Ользі Іщенко.
Виразними були в концерті інструментальні соло у виконанні гітариста Д. Маленка, саксофоністів К. Стьопіна та
І. Бражника, піаністів М. Лишенка, К. Слободян, В. Грудницького, барабанщиків В. Лубенця та Я. Ковсюка. Концерт мав добре
звукове і світлове оформлення.
Наголосимо, що колективи спеціалізації „Музичне мистецтво естрадиˮ у цьому навчальному році провели три значущих виступи. Великий джазовий оркестр взяв участь у Параді
Біг-Бендів у Національній філармонії України в місті Києві, із
солісткою О. Іщенко. Далі був концерт Біг-Бенду, ансамблів,
солістів у концертному залі академії ім. М. Глінки з великою
естрадно-джазовою програмою. Та у завершенні навчального року − концерт „Весняні мелодії джазуˮ. Тож побажаємо їм
успіхів і творчої наснаги у наступному навчальному році!
С.Г. Горовой,
кандидат мистецтвознавства, професор,
зав. спеціалізацією „Музичне мистецтво естрадиˮ
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