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Особливим звучанням створеним не лише ансамблевою 
колористикою інструментальних тембрів, але й сольним пред-
ставленням нових музичних інструментів позначився Вось-
мий Міжнародний фестиваль „Музика без меж”.  Перейма-
ючи творчу естафету від науково-практичної конференції 
професійно-виконавське музичне мистецтво продовжило фес-
тивальний марафон з 31 березня по 3 квітня. Шедеври музич-
ного класицизму та романтизму були представлені відомими 
музикантами на струнно-смичкових та духових академічних 
інструментах.   

Концерт урочистого відкриття фестивалю задав високий 
тон професіоналізму та естетичної насолоди від спілкування 
з високим мистецтвом. У виконанні професора Вищої шко-
ли мистецтв у Берні Дениса Северіна вишукано, по весняно-
му тепло прозвучав концерт для віолончелі з оркестром C-dur. 
Сонячною райдугою осяяла концертну залу музика велико-
го В.А. Моцарта – у виконанні професора Вищої школи мис-
тецтв у Лозані Жан-П’єра Беррі прозвучав концерт для вал-

торни з оркестром № 3 Es-dur. Сповнене романтичної екс-
пресії звучало концертино для тромбона з оркестром Es-dur 

8 апреля 2013 год. Закончился концерт и публи-
ка, заполнившая зал Днепропетровской консерватории 
им. М. Глинки, в едином порыве встала со своих мест, при-
ветствуя артиста бурными аплодисментами. Такая востор-
женная благодарность была адресована молодому талант-
ливому музыканту, блистательному пианисту, аспиранту 
Московской консерватории им. П.И. Чайковского, ученику 
профессора Веры Васильевны Горностаевой Вадиму Холо-
денко. 

Этим концертом было завершено редкое и грандиоз-
ное по своим масштабам творческое событие – исполне-
ние цикла 32-х сонат Л. Бетховена, инициатором которого 
был ректор Днепропетровской консерватории им. М. Глин-
ки Ю.М. Новиков. Осуществил проект, который смело мож-
но назвать творческим, интеллектуальным и исполнитель-
ским подвигом – Вадим Холоденко. 

В ноябре 2012 года состоялся первый концерт Вадима 
Холоденко, в котором прозвучали 29, 11 и 8-я сонаты. 

Семь концертов цикла формировались пианистом по 
собственному усмотрению. Не следуя Бетховенскому по-
рядку расположения сонат, каждый из концертов представ-
лял продуманную и логично завершенную композицию, ин-
тересную с драматургической точки зрения. Своеобразную 
арку составили 29-я соната, открывшая цикл и 32-я, кото-
рая являет, по словам С. Фейнберга «…поистине достой-
ное завершение всего гениального цикла. Можно ли воо-

Ф. Давида, в інтерпретації професора Вищої школи музи-
ки у Женеві Жака Може. Цілий світ людських почуттів роз-
крився у геніальній музиці пізнього романтизму – концерт для 
скрипки з оркестром D-dur І. Брамса блискуче виконав про-
фесор Вищої школи музики в Женеві Сергій Островський. За 
диригентським пультом студентського симфонічного орке-
стру „Festival” цього вечора творив Заслужений діяч мистецтв 
України Дмитро Логвін. 

Наступного дня після ряду майстер-класів зі студента-
ми Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки гості фес-
тивалю виступили у концерті „Соло зірок”, в якому пред-
ставили твори у жанрі музика для інструмента соло. Звуча-
ли композиції як визнаних, так й мало відомих композиторів 
Ф. Рабе „Баста” для тромбона соло у виконанні Жака Може, 
О. Мессіан „Міжзірковий поклик” для валторни – соліст Жан-
П’єра Беррі, Б. де Вьєн „Слеп” для тромбона соло у виконан-
ні Жака Може. Вечірній концерт представив шедеври камерної 
музики І. Брамса – Тріо для фортепіано, скрипки та віолонче-
лі H-dur у виконанні професора Вищої школи музики у Базе-
лі Тетяни Корсунської (фортепіано), Дениса Северіна та Сер-
гія Островського; Тріо для фортепіано, скрипки та валторни 
Es-dur в інтерпретації Тетяни Корсунської, Сергія Островсько-
го та Жан-П’єра Беррі. 

Кульмінацією фестивалю став третій день – коли слухачі 
мали змогу насолодитись музикою полярно різних жанрових 
спрямувань. Доцент Московської консерваторії ім. П.І. Чай-
ковського, Заслужений артист Російської Федерації, скрипаль 
Олександр Тростянський та піаніст, доцент Московської кон-
серваторії ім. П.І. Чайковського В’ячеслав Попругін предста-
вили контрастні за виконавським стилем та музичною естети-
кою сонату C-dur В.А. Моцарта та сонату G-dur М. Равеля. З 
романтичною елегійністю прозвучали Канцона й танок № 1 
М. Метнера, Міф „Фонтан Аретузи” № 1 К. Шимановського 
та Поема Е. Ізаі. 

Виступ духового оркестру Дніпропетровської консерва-
торії ім. М. Глінки зібрав у концертній залі найпалкіших ша-
нувальників жанру духової музики. Колектив, під орудою За-
служеного діяча мистецтв України Ігоря Грузіна, виконував не 
лише оригінальні твори для оркестру духових інструментів, 
але й яскраво продемонстрував себе у мистецтві акомпанемен-
ту. Прозвучали „Концертштюк” № 1 В. Брандта для труби у ви-
конанні Заслуженого артиста України Андрія Ільківа, „Гуцуль-
ська рапсодія” І. Вимера – соліст-флейтист Юрій Бєднік, п’єса 
для валторни „Хоббіт Більбо” М. Ауліо – соліст Жан-П’єр Бер-
рі. Надзвичайно цікавим постав виступ тубіста симфонічного 

оркестру міста Геттінгена (Німеччина) Рубена Дюра де Ламо, 
який віртуозно виконав концерт для туби з духовим оркестром 
сучасного англійського композитора М. Елербі. 

Останній акорд фестивалю поставив ансамбль мідних ду-
хових інструментів „Київ-брас”, у складі якого грають досвід-
чені музиканти-віртуози, солісти Національного будинку ор-
ганної та камерної музики України Андрій Ільків (труба), Ген-
надій Шепель (труба), Михайло Железняк (валторна), Сергій 
Кашин (тромбон) та Віталій Демченко (туба). Звучала музи-
ка різних епох, стилів, починаючи від шедеврів музичного ба-
роко та завершуючи всесвітньо відомими джазовими компо-
зиціями. 

Традиційно, серед заходів музичного марафону важливе 
місце займали творчі зустрічі відомих музикантів сучасності 
з численними шанувальниками класичного музичного мисте-
цтва, з викладачами, студентами, гостями Дніпропетровської 
консерваторії ім. М. Глінки.  

В.В. Громченко
Проректор з наукової роботи 

кандидат мистецтвознавства, доцент 
кафедри „Виконавське мистецтво”
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бразить более проникновенное, более просветленное про-
щание с миром возвышенных фортепианных звучаний, чем 
кода этой последней части сонаты». 

29-ю сонату пианист считает знаковой, неким симво-
лом, «входной дверью» открывающей цикл. Если пианист 
готов к постижению этой вершины, этого «пробного кам-

ня» он может вынашивать замысел исполнения всего ци-
кла, если – нет, то … Неудивительно, что в одном блоке 
оказались 32-я и 14 –я, так как интонации из финала 14-й 
использованы Бетховеном в 32-ой. Вадим считает, что прак-
тически все сонаты, за исключением последних четырех 
автобиографичны. Последние же четыре с 29-й по 32-ю яв-
ляются примером «чистой» музыки. 

Вадим Холоденко рассказал, что в процессе работы над 
каждой из последующих сонат, он выходил на новый уро-
вень постижения бетховенского замысла в целом, и это по-
рождало новые требования в решении творческих и пиа-
нистических задач. Эту работу расценивает для себя как не-
кий духовный вызов. Думает, что этот пласт работы посеял 
семена, которые, обязательно, взойдут позже.  

Каждый из музыкантов по-своему, заново открывает 
своего Бетховена. Когда позади весь цикл сонат, можно 
сделать определенные обобщения. Главное, что хочется 
отметить – это ярко выраженный индивидуальный подход 
музыканта, своеобразное видение пианиста и трактовка им 
идей автора. Такого Бетховена мы еще не слышали!  

Т.А. Медведникова
Кандидат искусствоведения, 

доцент кафедры „Исполнительское искусство”                                                                           
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Восьмий інтернаціональний фестиваль „Музика без меж” розпочався проведенням між-
народної науково-практичної конференції „Музичне мистецтво: погляд у майбутнє”, яка про-
ходила 27, 28 лютого, 1 березня 2013 року. Своєрідністю наукового спілкування стало пред-
ставлення теоретичних розвідок як молодими дослідниками, так і відомими науковцями. У 
перший день конференції прозвучали доповіді студентів вищих музичних навчальних закла-
дів – Російської академії музики ім. Гнесіних (О. Конойко, В. Порошенков, кер. І.П. Сусідко), 
Національної музичної академії України ім. П.І. Чайковського (І. Кузьминський, Н. Фомен-
ко, кер. Н.О. Герасимова-Персидська), Одеської національної музичної академії ім. А.В. Не-
жданової (Л. Потолова, М. Марушко, кер. О.І. Самойленко), Донецької державної музичної 
академії ім. С.С. Прокоф’єва (О. Задніпряна, кер. С.А. Муравйова; А. Попова, кер. Т.В. Фі-
латова), Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки (М. Скуратовська, кер. Л.В. Гонтова; 
С. Рижкова, кер. В.І. Скуратовський; А. Савонюк,  кер. С.А. Щитова). 

Завершився перший день конференції прем’єрою опери „Сказание о невидимом гра-
де Китеже” М.А. Римського-Корсакова у постановці молодих виконавців творчого проекту 
„Юна опера”, які представили новий погляд на шедевр оперного мистецтва засобами сучас-
ної музично-театральної режисури (керівники Володимир та Ольга Скуратовські).   

Другий день наукового діалогу ознаменували виступи відомих дослідників музично-
го мистецтва з Росії та України. Серед вчених – доктор мистецтвознавства, професор Ро-
сійського державного інституту мистецтвознавства Є.М. Левашев (м. Москва); доктор мис-
тецтвознавства, професор Національної музичної академії України ім. П.І. Чайковського 
Н.О. Герасимова-Персидська (м. Київ); кандидат мистецтвознавства, доцент Російського 
державного інституту мистецтвознавства Н.І. Тєтєріна (м. Москва); кандидат мистецтвоз-
навства, доцент Національної музичної академії України ім. П.І. Чайковського І.Г. Тукова 
(м. Київ); провідні музикознавці Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки В.І. Скура-
товський та Л.В. Гонтова.  

Вечірній концерт представив 
прем’єру симфонії № 7 Г. Канчелі та 
меси „Глорія” Ф. Пуленка у виконанні 
симфонічного оркестру, солістки Оксани 
Гопки (сопрано) та хору Дніпропетров-
ської консерваторії ім. М. Глінки (дири-
гент, заслужений артист України Віктор 
Олійник).  

У третій день конференції прозву-
чали доповіді вчених з Росії та Франції. 
Доктор мистецтвознавства, професор 
Російської академії музики ім. Гнесіних 
І.П. Сусідко (м. Москва); доктор мисте-
цтвознавства, професор факультету му-
зики Паризького університету І. Стояно-
ва (Франція); кандидат мистецтвознав-
ства, старший науковий співробітник Ро-
сійського державного інституту мисте-
цтвознавства, викладач Московської дер-
жавної консерваторії ім. П.І. Чайковсько-
го О.А. Бобрік.                 

Опера „Садко” М.А. Римського-
Корсакова у постановці молодих вико-
навців творчого проекту „Юна опера” за-
вершила триденний науково-творчий ма-
рафон, стверджуючи якісно новий по-
гляд на єднання теорії та практики му-
зичного мистецтва.  

В.В. Громченко
Проректор з наукової роботи 

кандидат мистецтвознавства, доцент 
кафедри „Виконавське мистецтво”

Сделать классическую музыку общедоступной, распространять её и повышать уро-
вень её понимания – миссия благородная для любой консерватории. Воплощать это силами 
молодых талантливых музыкантов – ценно и перспективно вдвойне.  

Эта идея ректора консерватории Ю.М. Новикова была реализована в рамках  проекта 
„Молоді солісти камерної музики” Г.В. Виноградовой. 

24 апреля в большом зале Днепропетровской консерватории им. М. Глинки состоял-
ся концерт. В нем приняли участие преподаватели Е. Миколайко, Д. Нагорная, Е. Черно-
ва, Ю. Бедник и студенты класса камерного ансамбля и концертмейстерского мастерства 
Г.В. Виноградовой. Вот уже 25 лет Галина Владимировна возглавляет специализацию ка-

мерного ансамбля и концертмейстерского мастерства. За плечами – огромный опыт и вер-
ное служение делу. Безупречный вкус и музыкантская интуиция позволяют ей тонко чув-
ствовать душевные запросы молодых музыкантов. Она любит молодежь, и студенты отвеча-
ют ей взаимностью. 

Программа концерта представляла собой интересный культурно-исторический сюжет. 
Были представлены произведения корифеев русской музыки П. Чайковского, С. Рахманино-
ва, С. Танеева, „Думки” классика чешской музыки А. Дворжака. Нежная лирика К. Дебюсси 
и М. Равеля соседствовала с гротескными „Сатирами” Д. Шостаковича.

Все участники концерта были на высоте. Свежо, виртуозно и благородно по тембру зву-
чала флейта Ю. Бедника. „Молитва” С. Рахманинова в исполнении Е. Миколайко и Е. Чи-
куновой раскрылась содержательно и эмоционально ярко. Сдержанность здесь сочеталась с 
предельной экспрессивностью. Исполнителям было что сказать…

Кульминацией концерта стало исполнение Е. Миколайко и И. Ивановым двух номе-
ров „Недоразумение” и „Потомкам” из цикла Д. Шостаковича „Сатиры”. Остроумно, 
необыкновенно артистично, с максимальной степенью свободы были исполнены эти произ-
ведения. По сути, это был мини-спектакль. 

В завершении концерта прозвучало фортепианное трио С. Танеева. Подчеркну, на этой 
сцене оно исполнялось впервые. Ансамблисты – М. Козловская, Д. Нагорная, Е. Чернова – 
передали строгий и возвышенный характер музыки, не лишенный при этом ни яркого дра-
матизма, ни целомудренной лирики. 

Безусловно, концерт удался, оставив массу впечатлений и эмоций. Это было настоящее 
пиршество музыки, такой разной, но всегда интересной и подлинной! 

В.С. Плискановская 
Преподаватель специализации 

„Камерный ансамбль и концертмейстерское мастерство”
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14 березня 2013 року в рамках проекту „Молоді таланти Дніпропетровської консервато-
рії ім. М. Глінки – для молоді міста” відбувся концерт народної музики. Оригінальна за заду-
мом мистецька акція, вкотре відкрила  дніпропетровському слухачеві нові виміри сучасної 
народної музичної культури. Цього вечора представляти своє мистецтво два колективи − ка-
пела бандуристок „Чарівниці” (керівники – засл. прац. культури України Світлана Овчарова 
та Марина Березуцька) і камерний оркестр народних інструментів „Козачок” (керівник Во-
лодимир Красношлик).  

Програма виступу „Чарівниць” була укладена за  принципом  відомого афоризму Дж. Пуч-
чіні: „Вразити, зворушити і змусити лити сльози”. Чисті дівочі голоси, яскраве виконан-
ня та світла музика, що здатна очищувати душі, привносити умиротворення і спокій у сер-
ця та палкий темперамент  молодих виконавиць пробудили справжню весну в душах слуха-
чів! Глибина і ніжність голосу Ольги Синякової (клас викладача А.С. Гаркуші), яка у супро-
воді капели бандуристок і оркестру народних інструментів виконала твір Олександра Біла-
ша „Журавка”, хвилювали серце й бентежили душу, що свідчить про наявність серйозного 
творчого потенціалу молодої співачки! Різні за характером твори склали чудовий коктейль, в 
якому не бракувало ані романтичної чутливості, ані блискучої віртуозності, ані захоплюючої 
розважальності. Струмки мелодій кожної пісні, ніби то виткані з відтінків і пауз, склали не-
повторну атмосферу концерту!

Віртуозне виконання концертної програми камерного оркестру народних інструментів 
„Козачок” та блискучі виступи солістів нікого не залишили байдужими.  У програмі колек-
тиву поєднались академічна музика (Дж. Фрескобальді „Токката”), оригінальна – прозвучав 
Концерт для домри з оркестром М. Будашкіна, соліст, учень ДМШ № 7 Юрій Пікуш (клас 
викладача А.П. Жмуденко). А старовинний романс у самобутньому виконанні Галини Охот-
нік (клас доцента Н.А. Суржиної) спромігся доторкнутись душевних порухів кожного слуха-
ча! Справжнім сюрпризом концерту став виступ Костянтина Іванченка, який у супроводі ор-
кестру виконав Концерт для акордеону з оркестром „Посвята Астору П’яццолі” Володими-
ра Зубицького, партію фортепіано виконала Наталія Савченко. Чудовим завершенням вечору 
стало виконання твору Василя Андрєєва Варіації на тему російської народної пісні „Светит 

месяц”, витриманого у доволі традиційній стилістиці, але емоційно відкритого, ефектного.  
А за лаштунками вирували емоції та палкі слова вітань. Свято вдалось, а інакше й не мо-

гло бути, адже щоденна кропітка праця викладачів помножена на талант молодих виконавців 
творить незабутній світ слова і музики! 

С.В. Овчарова 
Заслужений працівник культури України, 
доцент кафедри „Виконавське мистецтво”

к о Н ц е р Т  Н а р о д Н о ї  М у з и к и
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Среди создателей Днепропетровского академического теа-
тра оперы и балета ярко значится имя Заслуженной артистки 
Украины Лилии Алексеевны Гавриленко. 

Более 30 лет отдала певица сцене. Незабываемые её образы 
Джильды, Виолетты в операх Дж. Верди „Риголетто”, „Травиа-
та”; Марфы в опере „Царская невеста” Н. Римского-Корсакова, 
Иоланты в одноименной опере П. Чайковского и т.д. 

Лилия Гавриленко – прекрасная вокалистка, одарённая от 
природы лирико-колоратурным сопрано. Замечательная дик-
ция, интонация, владение дыханием, благородная простота и 
искренность исполнения, обаяние, всегда производили на слу-
шателя огромное впечатление. Публика навсегда оставалась 
поклонниками её искусства. Конечно, прежде всего, этому ис-
кусству она научилась у легендарного педагога М.Э. Донец-
Тессейер в Киевской консерватории, которую закончила пар-
тией Розины в опере Дж. Россини „Севильский цирюльник”. 
В Днепропетровский театр оперы и балета Л. Гавриленко при-
шла технически и музыкально абсолютно подготовленной. 
Легко, изящно, ярко она пела и в опереттах Штрауса, Легара; 
в спектаклях для детей „Белоснежка”, „Виолинка”, „Гадкий 
утёнок” создавала очаровательные образы главных героинь.  

Гастрольные маршруты певицы – Москва („Большой те-
атр”), Киев, Одесса, Львов, Ярославль и другие города.  

Концертно-камерный репертуар занимал значительное 
место в её профессиональной деятельности. Она исполняла 
вокальные произведения С. Рахманинова, Э. Грига, К. Дебюс-
си и др. Пела сольные концерты старинной музыки в Орган-
ном зале, с симфоническим оркестром филармонии… К счас-
тью лучшие роли певицы запечатлены в фильме „Поёт Лилия 
Гавриленко”. Большое мастерство и невероятная отдача сце-
не…! С таким багажом пришла на педагогическую работу Ли-
лия Алексеевна в консерваторию. Она строга и требователь-
на в воспитании вокалистов; в подборе репертуара не снижа-
ет и не упрощает нагрузки, убеждая учеников в необходимос-
ти приобретения школы с которой можно идти на сцену; вни-
мательно и бережно относится к росткам таланта. 

В эти весенние дни мы от всего сердца поздравляем доро-
гую коллегу Лилию Алексеевну Гавриленко с юбилеем! Жела-
ем здоровья, новых творческих побед и душевного тепла. 

Н.А. Суржина
Народная артистка СССР, 

доцент кафедры „Вокально-хоровое мастерство”

Завершуючи навчальний рік кожна кафедра консерваторії 
бажає увійти в історію музичної освіти Дніпропетровська по-
дією, яка мала би не лише широкий резонанс у культурному 
житті регіону, але й значні мистецькі наслідки, позначені ве-
личчю просвітницько-виховної місії. Відомо, що результати 
спілкування зі світом музики суттєво збільшуються за умови 
безпосередньої участі молоді у процесі колективного музику-
вання, і хорові фестивалі, з цієї точки зору, постають найпока-
зовішими творчими заходами сьогодення.   

П’ятий всеукраїнський фестиваль хорового мистецтва 
„Дзвенять голоси Січеслава”, який відбувся 20 квітня у Дні-
пропетровській консерваторії ім. М. Глінки, зібрав 18 колекти-
вів, а це понад 500 юнаків та дівчат різного віку з Одеси, Лу-
ганська, Кіровограда, Дніпропетровська, Кривого Рогу, Пав-
лограда, Тернівки. Для творчої роботи у журі хорового фору-
му до Дніпропетровська завітали лауреат Національної премії 
України ім. Тараса Шевченка, композитор Віктор Степурко та 
хормейстер, доцент кафедри „Хорове диригування” Донецької 
музичної академії ім. С.С. Прокоф’єва Аліме Мурзаєва. 

Виступи відбувались у трьох номінаціях – колективи мо-
лодших, старших класів ДМШ та хори музичних училищ. 
Високий професійно-виконавський рівень продемонстру-

Мелодия как дождь случайный
Гремит и бродит меж людьми,
Надежды маленький оркестрик
Под управлением любви. 

Б. Окуджава

…Как это, – скажете Вы, – опера – и маленький оркестрик? 
Да, маленький, да, оркестрик. Потому, что удивительный образ 
Б. Окуджавы напоминает нам о том, что надежда не может быть 
громогласной и громадной. Она скромная. 

Просветительство в Украине – это утверждение или во-
прос? Когда-то, в ХVІІІ веке философ Иммануил Кант назвал 
свою работу „Что такое просвещение?”, вероятно, нисколько не 
сомневаясь в положительном ответе на этот вопрос, его обще-
ственной необходимости. А мы?

Врядли сегодня мы можем подкрепить свою надежду боль-
шим количеством разнообразных просветительских проек-
тов… Да, они есть, где-то есть мифические гранты для их осу-
ществления… Тем более замечательно, что в Днепропетров-
ске всё же существует и живет один из таких просветительских 
проектов. Живёт! Живёт и дышит проект „Юная опера” Влади-
мира и Ольги Скуратовских, в котором задействованы учащи-
еся музыкальных школ города, студенты музыкального учили-
ща и музыкального факультета Днепропетровской консервато-
рии им. М. Глинки. Проект смел и увлекателен в своей главной 
цели: поставить оперу силами юных, начинающих музыкантов, 
привлекая и тех, кто не выберет эту профессию в будущем. 

Глядя на вдохновенные лица участников, играющих в „Сне-
гурочке”, „Князе Игоре”, „Садко” или „Китеже” – любимых, ка-
залось бы, известных в основном операх, думаешь о многом. 
Какой огромный подвижнический труд стоит за этими действа-
ми, начиная от поэтичных декораций и костюмов, тщательно 
выученных партий и заканчивая выразительными хоровыми 
сценами и виртуозно сделанной В. Скуратовским редакции 
оперы, адаптированной к возможностям участников. И нигде 
музыкально-драматургическое целое опер не теряет своей уни-
кальности и красоты. 

В рассказах артистов „Юной оперы”, в докладе Светланы 
Рыжковой о режиссуре „Юной оперы”, прозвучавшего в рам-

ках ІІІ Международной конференции „Музыкальное искусство: 
взгляд в будущее”, открывается та удивительная атмосфера со-
творчества и поиска, дискуссий и споров в процессе постанов-
ки. Стоит ли говорить о том, какое значение это имеет для по-
длинного образования наших ребят, для их собственного нрав-
ственного ощущения. 

Радостно видеть, как от спектакля к спектаклю растет пони-
мание молодыми исполнителями музыки,  как изменяется сце-
ническое действо. Исполнители ролей основных героев – Анас-
тасия Шевчук, Виталий Николаев, Мария Скуратовская, Анас-
тасия Пискунова, Кирилл Киреев, Надежда Курбатова, Алексей 
Язловский, Дэвид Анно демонстрировали интересные актер-
ские решения, особенно ярко проявившиеся в „Садко” и „Ска-
зании о невидимом граде Китеже”. Хоры, такие разные, но оди-
наково яркие, демонстрировали не только хорошее чувство ан-
самбля, но и тембровую выстроенность голосов, не всегда име-
ющих специальную вокальную подготовку (хормейстер Окса-
на Кифорук).  Главное, что это всегда интересно слушать, по-
тому что прочно слито с партитурой музыкально-сценического 
действия. Украшением спектаклей „Юной оперы” являют-
ся танцы, элементы обрядов, в которых ребята осваивают 
непростые законы сценического поведения. И всё главное до-
стижение этого оперного синтеза, на мой взгляд – в том, что 
русская музыка, музыка и еще раз музыка, красочная и мело-
дичная, трогательная и величественная, – главный герой, глав-
ная любовь и надежда всех участников „Юной оперы”. Именно 

они управляют уже немаленьким, сплоченным и вдохновенным 
„оркестриком”-коллективом, который знают и за пределами 
Украины. Хочется, чтобы он становился большим оркестром, 
но надежда и любовь остались бы его главными дирижерами. 

Л.В. Гонтовая 
Преподаватель кафедры „История и теория музыки”

б Л а г о р о д Н а я 
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вали хор молодших класів Криворізької музичної школи № 4 
(кер. О.Г. Долгова), хор молодших класів Дніпропетровської 
музичної школи № 17 (кер. Ю.Ю. Іванова), хор молодших кла-
сів Дніпропетровської школи української культури та мистецтв 
ім. О. Гончара (кер. Т.В. Ярошенко), хор старших класів Лу-
ганської школи естетичного виховання № 2 (кер. О.Ю. Орло-
ва), хор старших класів Дніпропетровської музичної школи 
№ 16 (кер. І.П. Кураєва), хор старших класів Павлоградської 
музичної школи № 1 (кер. Л.В. Філатова), жіночий хор „Prima 
vista” Кіровоградського музичного училища (кер. О.М. Труши-
на), академічний хор Одеського училища культури і мистецтв 
ім. К.Ф. Данькевича (кер. І.В. Клюшниченко). 

Приємно відзначити, що поряд із всесвітньо відомими хо-
ровими творами Дж. Перголезі, С. Франка, Д. Бортнянсько-
го звучала хорова музика дніпропетровських композиторів 
В. Мартинюк, В. Скуратовського, О. Нежигая.    

В.В. Громченко
Проректор з наукової роботи 

кандидат мистецтвознавства, доцент 
кафедри „Виконавське мистецтво”
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13 березня 2013 року в Дніпропетровській консервато-
рії ім. М. Глінки відбувся ІІІ Міжрегіональний конкурс з 
музично-теоретичних дисциплін „Камертон ХХІ”. На кон-
курсі відчувалась робоча та миролюбна атмосфера. Відвер-
того суперництва не спостерігалось. Специфіка цьогоріч-
ного конкурсу полягала в тому, що завдання готували ко-
манди гостей, а це, у значній мірі, додало прозорості твор-
чому змаганню.  

У першому турі були представлені завдання по соль-
феджіо. Виконання хорових композицій, читання з аркуша 
оперних дуетів, імпровізації, ритмічний і тембровий дик-
танти, аранжування на запропоновану тему української на-
родної пісні. 

Другий тур, в якому були представлені завдання по 
музичній літературі, був пресвячений творчому дороб-
ку Р. Вагнера та Дж. Верді. Команди доповнювали відпо-
віді один одного, з чого виходили цікаві дискусії. Цього 
року у змаганні брали участь 4 команди. Групи складались 
не лише зі студентів теоретичних відділів, а й з виконав-
ців. У команді з міста Дніпродзержинська виступали лише 
студенти-виконавці.    

Перемогла команда Дніпро I (викладач Л.П. Лютько). 
Друге місце зайняла команда з міста Запоріжжя. Третє міс-
це – команда Дніпро ІІ (викладач Л.В. Гонтова). Четверте 
місце – команда з Дніпродзержинська. 

С.А. Щитова
Кандидат мистецтвознавства, доцент, 

зав. кафедрою „Історія та теорія музики”

Т в О Р ч и й  в е ч і Р к О н к у Р С

к а М е р Т о Н  х х іг р а Н и  Т а Л а Н Т а
„…Но чьи-то пальцы сгоряча
Взорвут шопеновское скерцо,
Пока горит в ночи свеча,
Зажженная от искры в сердце…”

В. Скуратовский

Искры творчества, рождающиеся в душе и сердце этого 
человека, способны согреть каждого. Его жизнелюбие, до-
брота, искренность, поразительное умение находить со все-
ми общий язык, его фанатичная преданность своему делу не-
устанно вызывают уважение, восхищение и, главное, жела-
ние самому хоть чуточку приблизиться к Его идеалам…

26 апреля 2013 года в 
большом зале Днепропе-
тровской консерватории 
им. М. Глинки состоял-
ся Юбилейный концерт 
композитора, музыкове-
да, пианиста, члена На-
ционального Союза ком-
позиторов и Конгрес-
са литераторов Украины 
Владимира Ильича Ску-
ратовского. Принять уча-
стие в концерте, вспом-
нить и разделить с ком-
позитором самые яркие 
жизненные моменты, по-
здравить юбиляра собра-

лись родные и близкие, многочисленные друзья, ученики и 
коллеги, а также просто любители высокого музыкального 
искусства.

В огромной полижанровой панораме музыки талантли-
вого художника звучало все: и „лирическая исповедь” (В.И.), 
с присущей Владимиру Ильичу искренностью и тонкой чув-

ственностью, и драматизм, и мотивы счастливого „весеннего 
обновления” (В.И.), и танцевальные ритмы… Масштабно и 
колоритно открыли программу концерта хоровые сочинения 
на стихи Л. Украинки в исполнении хора Днепропетровской 
консерватории им. М. Глинки (руководитель – Е. Леонтье-
ва, хормейстер – Н. Громченко). Вдохновенно и романтич-
но прозвучала в исполнении Н. Шапошник Сюита „Памяти 
Равеля”. Очень тонко, эмоционально и чувственно были ис-
полнены три песни из цикла „Я вернулся домой” на стихи 
Л. Филатова (вокал О. Синякова, ф-но – М. Скуратовская). 
Особой выразительностью и проникновенностью отлича-
лось исполнение вокального цикла „Память о солнце” на 
стихи А. Ахматовой Ольгой Школой. Очаровала слушателей 
Сюита „Взгляд в прошлое”, блестяще исполненная Антоном 
и Натальей Шапошник. Насладившись яркой, интересной 
и самобытной музыкой, слушатели получили возможность 
восхититься и другими гранями таланта Владимира Ильича. 
Вдохновенно и душевно ученики композитора читали свои 
любимые стихотворения юбиляра.

Особым украшением концерта стал видео-фильм о 
жизни и творчестве композитора, великолепно созданный 
О.В. Скуратовской и ее соратниками.

Завершился концерт блистательными симфонически-
ми сочинениями композитора в исполнении Большого сим-
фонического оркестра Днепропетровской консерватории 
им. М. Глинки под руководством Виктора Олейника.

Говоря о юбилейной дате, хочется отметить, что 50 лет – 
с одной стороны, довольно много, так как за это время нако-
плен большой жизненный опыт, многое достигнуто, однако, 
верится, что лучшее – впереди! Именно впереди еще много 
хорошего, интересного, неизведанного! В этот день хочет-
ся пожелать Владимиру Ильичу крепкого здоровья, семей-
ного благополучия, вдохновения и успехов в реализации но-
вых творческих идей!!!

Ю.Ю. Иванова
Преподаватель кафедр „История и теория музыки”, 

„Хоровое дирижирование”
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6 березня 2013 року у великій залі Дніпропетровської 
консерваторії ім. М. Глінки відбувся концерт камерного орке-
стру консерваторії під керівництвом диригента Володимира 
Семеновича Овчарова. У концерті приймали участь лауреати 
міжнародних конкурсів Ігор Чернявський (скрипка, Україна) 
та Сергій Старжинський (скрипка, Нідерланди). 

Програма концерту включала надзвичайно різноманітну 
музику. Були виконані твори А. Вівальді, Е. Елгара, А. Пяр-
та, П. Сарасате та ін. 

Злагоджено звучали композиції у виконанні камерно-
го оркестру; досконале фразування, нюансіровка показа-
ли ретельну роботу диригента та колективу. Яскраво вико-
нали свої сольні партії Р. Фролов (віолончель) та Г. Ракітіна 
(фортепіано). 

Особливо підкреслимо яскраву гру солистів Ігоря 
Чернявського та Сергія Старжинського. З їх допомогою 
слухачі змогли відчути атмосферу трьох музичних епох, 
філософських поглядів та відповідних емоціональних 
настроїв.   

Першим у виконанні солистів постав твір „Сoncerto 
Grosso” d-moll А. Вівальді, який дав відчуття активного вес-
няного настрою та життєдайної енергії. Проникливо про-
звучав філософський, майже медитативний твір А. Пяр-

та „Tabula Rasa”. Дуже несподівано було виконано світлове 
оформлення, яке суттєво допомогло розкрити драматургію 
твору. За специфікою жанру, концерт завершився яскравим, 
бурхливим фіналом – „Наварра” П. Сарасате.  

І.О. Ларічева
Викладач кафедри „Виконавське мистецтво”

м і ж н а Р О д н і  з в ’ я з к и

13 березня 2013 року у Дніпропетровській консерваторії 
ім. М. Глінки  відбувся концерт квартетної музики студентів 
класу старшого викладача В.В. Яценко. У концерті прозву-
чала квартетна музика різних епох, стилів та напрямів, від 
композиторів-романтиків до творів сучасних митців.  

Квартет у складі Г. Чумаченко, К. Цаціна, А. Євдокименко 
та А. Кари виконав „Незакінчений квартет” С. Рахманінова, 
в якому велике значення приділено партії першої скрипки. У 
зв’язку з цим хочу відзначити виразну гру студентки 4 кур-
су – Ганни Чумаченко.

Потім на сцену вийшов квартет у складі Д. Хоменко, 
А. Серафимович, Т. Рум’янцевої та М. Данилевич. Вони нат-
хненно зіграли Перший квартет Д.Д. Шостаковича (партію 

першої скрипки виконала Ангеліна Серафимович). Один з 
найсвітліших творів великого радянського композитора зма-
лював картини природи і відкрив перед глядачами одну з най-
кращих сторінок творчості геніального майстра квартетної 
музики. Драматично і надзвичайно натхненно прозвучала у 
виконанні цього ж квартету музика з фільму „Список Шинд-
лера”. Партію першої скрипки  виконала Діна Хоменко, сту-
дентка 1 курсу. 

Квартети за характером бувають різними – драматични-
ми, романтичними, трагічними і гумористичними. Саме та-
кий квартет сучасного Російського композитора Володимира 
Мішле виконав квартет у складі К. Кондратенко, К. Цаціна, 
Т. Рум’янцевої та М. Устенко. Молоді музиканти вдало 
справились з поставленою задачею і викликали у слухачів 
посмішки. 

І, насамкінець, старший викладач консерваторії Вален-
тина Яценко вивела на сцену студентів свого класу О. Яцен-
ко, А. Кару, Ю. Шевченко та М. Свергун. Вони виконали 
Польку піцциккато Й. Штрауса, п’єсу з репертуару ансам-
блю „Біттлз” „Елеонор Рігбі”, Романс Ейкки Топпінена з ре-
пертуару відомого віолончельного квартету „Апокаліптика” 

та „Рожеву пантеру” Генрі Манчині. Хочеться відзначити 
чудове соло Олени Яценко в Романсі, а також артистизм 
та музикальність самого викладача Валентини Яценко, яка 
завжди виходить на сцену разом із своїми вихованцями.  

В.М. Кузіков
Заслужений артист України, 

доцент кафедри „Виконавське мистецтво” 
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