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М У З И Ч Н И Й
Інтернаціональний фестиваль „Музика без
межˮ, отримавши беззаперечний статус музичного символу не лише Дніпропетровщини,
але й усієї України, щороку дивує численних
меломанів новими формами творчого взаємозбагачення, як з огляду постійної художньо-композиційної еволюції мистецького марафону, так і з позиції різноманіття музичного
інструментарію. Не постає винятком і цьогорічне свято класичного музичного мистецтва.
Музичний карнавал, а саме – урочиста хода
шедеврів інструментальної академічної музики на сцені великої зали Дніпропетровської
консерваторії ім. М. Глінки, постала естетично
знаковою своєрідністю чотириденного параду
всесвітньо відомих композиторів та виконавців. З 29 лютого по 3 березня музика рясніла
жанровими контрастами, темброво-динамічною полярністю, стилістичною багатогранністю представлення музичних композицій,
використанням нових, подекуди несподіваних
засобів художньої виразності (робота зі світлом та з ефектами звукового відлуння, голосова мелодекламація артистів-інструменталістів), що максимально яскраво

Скрипаль Олександр Тростянський
відтворювало строкатість атмосфери карнавально-музичної
ходи.
Чисельність слухацької аудиторії, як і годиться справжній карнавальній процесії, мала яскраву представницьку
географію. На фестиваль завітали: ректор Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка, народний артист України, професор І.М. Пилатюк; представник компанії
„Yamahaˮ в Україні Б.Я. Трегуб (м. Київ), викладачі, студенти музичних навчальних закладів Києва, Харкова,
Запоріжжя, Кривого Рогу, Дніпродзержинська.
За доброю традицією фестивальну ходу відкрив
ректор Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки, заслужений діяч мистецтв України, піаніст Юрій
Новіков. У тонкому відчутті ансамблевої гри з молодіжним симфонічним оркестром „Festivalˮ (художній керівник та головний диригент, заслужений діяч
мистецтв України Дмитро Логвин) музикант виконав Бразильську Бахіану № 3 латиноамериканського
композитора ХХ століття Ейтора Вілла-Лобоса. Артистам, у певній мірі, вдалось оволодіти тонкощами
звукових зіставлень бразильської та європейської
музичних традицій, тобто відповідною специфікою
музичного мовлення бразильського композитора.
Один з найвідоміших шедеврів скрипкової академічної музики епохи романтизму Рондо капріччіозо Каміля Сен-Санса був представлений професором
Московської консерваторії ім. П.І. Чайковського,
заслуженим артистом Російської Федерації Олек-
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Піаніст Юрій Новіков та диригент Дмитро Логвин
сандром Тростянським. Фантастична штрихова градація у
володінні скрипкою дозволила солісту максимально передати
круговерть почуттів, які ніби хвилі здіймались та сягали глибин людської душі.
Своєрідним тріумфом першого фестивального дня постала оркестрова композиція Моріса Равеля
„Болероˮ. Постійна зміна тембрів
при незмінності музичного матеріалу
надзвичайно фокусувала чуттєве напруження слухацької аудиторії та музикантів-виконавців. Особливої уваги заслуговує партія малого барабану
соло у виконанні Олени Шабельської
(м. Київ), в якій траєкторія поступового збільшення гучності звуку протягом усього твору виявляла динамічну бездоганність.
Безумовною окрасою вечора
урочистого відкриття фестивалю постало оркестрове виконання емоційно активного, пульсуючого з глибин
сердець незмінним ритмом Танго
Дж. Енрікеса.
Продовжуючи карнавальну ходу, другий день
фестивалю також відкрився музикою Ейтора Вілла-Лобоса,
але вже його камерною творчістю. У виконанні камерного ансамблю D_ART (у складі: Марія Ємець (скрипка), Марія Обмелько (скрипка), Маргарита Ємець (альт) та Ольга Луценко
(віолончель)) прозвучав перший струнний квартет бразильського композитора. Винятково контрастними інтонаціями до
латиноамериканської музики позначилось звучання п’яти но-

Камерний ансамбль D_ART

велет Олександра Глазунова та п’яти п’єс для
струнного квартету чеського композитора першої половини ХХ століття Ервіна Шульхоффа.
Використання сучасних виконавських прийомів гри, суттєве розширення історичного періоду виконуваної музики, концертно-артистична стабільність та емоційність представлення
музичних композицій засвідчили активність
професійного еволюціонування колективу у
найскладнішій формі музикування – ансамблевому виконавстві.
Вечірній концерт другого дня творчого марафону означив монополію духового жанру.
Великий духовий оркестр Дніпропетровської
консерваторії ім. М. Глінки під керівництвом
Ігоря Грузіна визначив генеральну кульмінацію фестивальної ходи. Строкатість репертуару вечірнього виступу колективу вражала
різноманіттям художньо-образної сфери. Так,
музика другої рапсодії Ференца Ліста виразно контрастувала з ефектними, програмними
композиціями Р. Сміта, А. Маркеса, Б. Аппермонта, а виступ ректора Вексанської консерваторії, саксофоніста Флорана Монфорта не залишив осторонь жодного
зі слухацької аудиторії. У його виконанні прозвучав концерт

Саксофоніст Флоран Монфорт
для саксофона американського композитора ХХ століття П.
Крестона. Значне превалювання дрібної віртуозної техніки у
партії соліста суттєво активізувало емоційне насичення твору, водночас утверджуючи сталу ансамблевість музикантів
оркестрового колективу.
Наступний фестивальний день дав змогу меломанам
насолоджуватись шедеврами камерної скрипкової музики.
Олександр Тростянський та лауреат міжнародних конкурсів,
піаністка з Білорусії Дар’я Мороз подарували слухачам сонати для скрипки і фортепіано Л. Бетховена
(№ 6, ор. 30), Ф. Мендельсона (ор. 4), П.Хіндеміта
(ор. 11/1), Р. Шумана (№ 2, ор. 121). Калейдоскоп почуттів здіймався зі сцени великої зали консерваторії
ім. М. Глінки. Їх проникливе втілення в індивідуальність емоційного стану кожної особистості змушувало плекати надію на процеси індивідуальної духовної еволюції.
Заключний день музичного марафону був присвячений відкритим заняттям гостей фестивалю з
численними студентами не лише Дніпропетровської
консерваторії ім. М. Глінки, але й з вихованцями інших мистецьких закладів України.
В.В. Громченко,
проректор з наукової роботи,
кандидат мистецтвознавства, доцент
кафедри „Оркестрові духові та ударні
інструменти”
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Завершуючи навчальний рік, мимоволі вдаєшся до погляду, який у декілька секунд здатен осягнути увесь освітньо-творчий шлях року, що минає. Та за природою духовно-моральних принципів людини у пам’яті зберігаються насамперед події, які стали певним звершенням, знаково-доленосним явищем, свого роду творчим досягненням даного еволюційного
розвитку. Так, міжнародний фестиваль музичного мистецтва „Музика без меж”, який став
беззаперечним символом консерваторії, на сьогодні вже Дніпропетровської академії музики
ім. М. Глінки, зупиняє погляд історії не лише в масштабності постатей музикантів, диригентів, гостей свята, у його періодичності та репертуарній непередбачуваності, але й, найголовніше, в оновлені концепції представлення найвідоміших зразків академічного музичного
мистецтва.
З 11 по 13 квітня 2016 року студенти і викладачі, а також численні меломани Дніпропетровська та інших міст України стали свідками композиційно-творчого оновлення форми
відомого музичного марафону. Цей фестиваль максимально зосередив увагу на індивідуалізації інструментального пріоритету, зокрема на віолончельних шедеврах світової класичної
музики.

Віолончелісти Жером Перно, Денис Северін та Ольга Луценко
Безумовно, зірковий склад гостей дійства склали найвідоміші виконавці-віолончелісти, а
саме професор Паризької консерваторії Жером Перно, професор Вищої школи музики у Женеві та Вищої школи музики у Берні Денис Северін та викладач Дніпропетровської академії
музики ім. М. Глінки Ольга Луценко.
Урочисте відкриття фестивалю подарувало слухачам яскраву ретроспективу художнього
мовлення віолончелі. Прозвучали концерт для двох віолончелей А. Вівальді, віолончель-
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ні концерти Е. Елгара, А. Дворжака,
Реквієм для трьох віолончелей Д.
Поппера. Знаним виконавцям надзвичайно вишукано й ансамблево
гнучко акомпанував симфонічний
оркестр „Festivalˮ під керівництвом
заслуженого діяча мистецтв України Дмитра Логвина. Другий день
свята класичної музики представив
камерні віолончельні композиції. У
виконанні Жерома Перно та Дениса Северіна прозвучали Соната для
фагота і віолончелі (2 віолончелей)
В.А. Моцарта, Соната для двох віолончелей Ж.Б. Барʼєра, а також шедевр жанру інструментального соло
Cюїта для віолончелі соло № 3 Й.С.
Баха.
Вечірній концерт символічно
віддав пошану традиціям фестивального руху, подарувавши слухачам
концерт фортепіанної музики одного з перших учасників фестивалю
професора Казанської консерваторії
ім. Н.Г. Жиганова, соліста Московської державної філармонії Євгена
Михайлова. Прозвучав шедевр фортепіанної музики початку ХХ століття сюїта „Гробниця Куперенаˮ М.
Віолончеліст Жером Перно
Равеля, Соната № 7 С. Прокоф’єва, а
також Фантазія C-dur Р. Шумана.
Завершував фестивальну ходу концерт камерної музики за участю молодих музикантів
Дніпропетровська – викладачів академії музики ім. М. Глінки Володимира Лебедя (саксофон), Анни Єзерської (фортепіано) та артистів академічного симфонічного оркестру філармонії ім. Л.Б. Когана Віталія Ландара (альт), Світлани Ландар (скрипка), Ірини Томчук (віолончель) та Максима Тарана (кларнет). Прозвучали: фортепіанний квартет № 1 Г. Форе,
Сюїта для скрипки, кларнета і фортепіано Д. Мійо; Тріо для скрипки, саксофона і фортепіано Р. Петерсона.
Оновлений композиційно-творчий підхід у процесі еволюції Міжнародного фестивалю
„Музика без межˮ утверджує незворотність загальної динаміки професійно-якісного піднесення відомого музичного марафону, а разом і з цим сталість розвитку Дніпропетровської
академії музики ім. М. Глінки.
В.В. Громченко,
проректор з наукової роботи, кандидат мистецтвознавства, доцент
кафедри „Оркестрові духові та ударні інструменти”
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О БЕ ЗГРАНИЧНОСТИ МУ ЗЫК А ЛЬНОГО ИСК УССТВА
10-11 марта 2016 года в Днепропетровской консерватории им. М. Глинки в рамках Международного фестиваля
музыкального искусства „Музыка без границˮ состоялся Форум исполнителей на народных инструментах. Его открыл
заслуженный артист Украины, профессор Одесской национальной академии музыки им. А.В. Неждановой Владимир
Мурза. В сольном концерте он исполнил преимущественно

Баянист Владимир Мурза
оригинальные сочинения для баяна А. Холминова, Л. Малиновского, Д. Косорыча, Ф. Анжелиса, Ю. Романова, Е. Дербенко, А. На Юн Кина, В. Власова. Высокий уровень профессионального мастерства в сочетании с безграничным
обаянием Владимира Анатольевича создали незабываемую
атмосферу творческого общения. Непосредственность
и юмор, с которым он ведет концерты, составляют
неотъемлемую часть его исполнительского стиля. Краткие
реплики с запоминающейся информацией о композиторе
или об истории создания произведения, которые предваряют каждый номер программы, расставляют познавательные
акценты. Напомним, что в Днепропетровской консерватории им. М. Глинки в течении этого учебного года В. Мурза успешно выступал как педагог (концерт его аспирантки
И. Серотюк) и ансамблист (концерт ансамбля народных инструментов „Мурзаˮ). Представ на форуме в качестве солиста-виртуоза, он бесповоротно пленил слушателей широтой
творческого дарования.
На вечернем концерте первого дня форума, звучала домра. Лауреат международных конкурсов, солист и концерт-

мейстер Государственного академического русского народного ансамбля „Россияˮ имени Людмины Зыкиной Валерий
Матряшин, будучи уроженцем красноярского края, в 1990-х
приехал в Харьков учиться искусству игры на этом инструменте в классе заслуженного деятеля искусств Украины, профессора Бориса Александровича Михеева. Именно в годы
учебы сложился творческий союз В. Матряшина с Татьяной
Милениной, которая ныне является ведущим концертмейстером кафедры народных инструментов Украины Харьковского
национального университета искусств имени И.П. Котляревского. Дуэт В. Матряшин – Т. Миленина, исполнив сочинения
Н. Паганини, Г. Венявского, С. Рахманинова, В. Подгорного, Б.
Михеева, продемонстрировал высочайший уровень ансамблевого исполнения. Однако, более привлекательными с позиции раскрытия выразительного потенциала четырехструнной
домры, оказались прозвучавшие в концерте авторские пьесы
В. Матряшина, написанные для домры соло: Импровизация
и токката, Этюд в классическом стиле, „Дождикˮ, „Конкордˮ,
„Как бы сениˮ. Публика слушала их затаив дыхание.
В концерте, состоявшемся во второй день форума, представленные солисты в сопровождении оркестра
народных инструментов исполнили сочинения В. Власова,
В. Гридина, П. Чайковского, А. Шпынёва, А. Пьяццоллы,
А. Цыганкова. Фееричным финалом Форума исполнителей на народных инструментах стало завершавшее концерт
выступление Олеся Журавчака. Меняя различные духовые

инструменты (сопилка, окарина, флейта-панна, дрымба)
он удивлял слушателей виртуозностью и артистизмом. Наряду с „классикой” сопилкового репертуара („Украинская
фантазияˮ В. Попадюка) Олесь исполнил собственные
„твори-настроюˮ („Світанокˮ, „Коломийкиˮ), написанные
современным языком и ориентированные не на профессиональную элиту, а на широкую слушательскую аудиторию.

Сопилкарь Олесь Журавчак
Этот концерт запомнится и ярким дебютом в качестве дирижера оркестра народных инструментов молодого преподавателя домрового класса Виктории Петровны Кикас и
изысканностью конферанса в исполнении преподавателя
кафедры хорового дирижирования, кандидата искусствоведенья Юлии Юрьевны Ивановой.
Очевидно, что состоявшийся третий Форум исполнителей на народных инструментах, собравший в Днепропетровске таких выдающихся солистов, представлявших
Одессу, Москву, Киев, и объединивший народников всей
Днепропетровщины (в зале присутствовали преподаватели и
учащиеся из Днепродзержинска, Кривого Рога и Запорожья),
в очередной раз доказал, что музыка БЕЗГРАНИЧНА, а личность музыканта, влюбленного в свою профессию, универсальна и многогранна.
Н.В. Башмакова,
кандидат искусствоведения, доцент
кафедры „Народные инструментыˮ

Домрист Валерий Матряшин и дирижер Виктория Кикас
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2 марта 2016 года в большом зале консерватории им.
М. Глинки в рамках фестиваля „Музыка без границˮ состоялся концерт профессора Московской консерватории им.
П.И. Чайковского, заслуженного артиста Российской Федерации, скрипача Александра Тростянского.
В концерте прозвучали сонаты Л. Бетховена, Ф. Мендельсона, П. Хиндемита, Р. Шумана. Исполнение каждого произведения отличалось глубокой продуманностью и
эмоциональной наполненностью. Когда погружаешься в такой океан гениальной музыки, не перестаёшь удивляться её
неисчерпаемому содержанию и, порою „мучительнойˮ, великой красоте. Оригинальный, пламенный темперамент исполнителя не мог ускользнуть от внимания слушателей, а его
эмоциональная свобода, многоплановость с первых секунд
захватили публику. „Озвученностьˮ в каждой интонации,
синтез чувств и переживаний, блестящая техника, – вот, пожалуй, то, что отличает Александра Тростянского от других
исполнителей.
Ансамбль инструментов (партия фортепиано – Даша
Мороз) был на высочайшем уровне по тембру, балансу,
выразительности, благодаря высокой профессиональности
музыкантов.
В сонате Л. Бетховена для скрипки и фортепиано № 6
ор. 30 нашли претворение призывные интонации и чеканные
ритмы. А как же поразила широта мелодического дыхания
исполнителей! Сам Л. Бетховен накануне своей кончины
утверждал, что ощущает себя музыкантом, „написавшим
всего несколько строк…ˮ. Слушая эту музыку, казалось, что
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великий композитор говорил именно об этой сонате… Хотелось погрузиться в мир этих музыкальных красок, гармоний,
чувств, всё больше и больше …
Соната Ф. Мендельсона для скрипки и фортепиано ор. 4
была наполнена тончайшими выразительными приёмами
и вызвала у слушателя калейдоскоп светлых образов, в
которых сплелись реальность и фантазия, действительность
и поэтический вымысел.
Исполняя сонату П. Хиндемита Es-dur ор. 11/1
музыканты, как-будто погрузили слушателей в мир далёкий
от современного, где композитор находится в постоянном
поиске внесубъективных форм выражения, в стороне от додекафонии. Интонации отличались трепетностью, особым
эмоциональным подъёмом.
Соната Р. Шумана № 2, ор. 121 раскрыла мир романтических образов, героических порывов в неисчерпаемую палитру
красок и настроений. „Разум ошибается, чувство никогдаˮ, –
эти слова Р. Шумана могут стать девизом всех тех, кто верит в
самое главное в человеке – способность чувствовать красоту
и сопереживать другим.
Александр Тростянский и Даша Мороз вдохновили слушателей своим исполнительским виденьем и живостью,
экспрессией выразительных приёмов, артистизмом! Концерт
оставил неизгладимое впечатление! Огромное спасибо…!
Мария Емец,
преподаватель кафедры „Оркестровые струнные
инструментыˮ

М І Ж Н А Р О Д Н І

З В ’ Я З К И

БЕЛЬГІЙСЬКИЙ ДУЕТ

К Л АС И Ч Н А Г І ТА РА

31 березня 2016 року у великій залі Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки
відбувся концерт камерної музики у виконанні доволі традиційного за складом інструментів бельгійського дуету – Тон Фрет (флейта) і Вероніка Ільченко (фортепіано). Натомість

В листопаді 2015 року пощастило побувати в Західній Німеччині на запрошення Дармштадтської Академії музики для проведення поглибленого семигодинного семінару з класичної гітари.
Дармштадтська Академія музики (Akademie für Tonkunst Darmstadt) і інститут музики
(Internationales Musikinstitut Darmstadt) є найавторитетнішими науково-музичними центрами
Європи. Досить перерахувати кілька найвідоміших імен які викладали, читали лекції, проводили семінари та майстер-класи, видавали свої наукові праці, щоб зрозуміти, – наскільки
відповідальним було це запрошення: Олівʼє Месіан, Лучано Беріо, Пʼєр Булєз, Джон Кейдж,
Дʼєрдя Лігеті, Яніс Ксенакіс, Карлхайнц Штокхаузен, Френк Заппа ...
Славиться Дармштадтська Академія музики й своїм класом гітари, своїми найвідомішими фахівцями: доктор Тільман Хопшток (один з кращих сучасних виконавців на класичній
гітарі), викладачі-методисти Улоф Гойсен і Курт Кох. Саме вони запросили мене та організували проведення семінару. Спонукав їх до цього високий рівень підготовленості випускників
Дніпропетровської консерваторії (Денис Піхтеров, Денис Мельников, Євген Драбинка і Дарина Черниш), які поступили (а дехто вже й закінчив) у Дармштадтську Академію музики.
Зміст семінару включав лекцію, відкриті уроки, методичні рекомендації та сольний концертний виступ. Я досить докладно розповів про історію становлення класичної гітари у
Східній Європі (Україна і Росія), про нашу систему музичної освіти, Дніпропетровську консерваторію. Був проведений відкритий урок з початківцем: теорія, посадка, постанова рук і
звуковидобування, перші вправи, етюди та пʼєски.

звичний за інструментарієм ансамбль вирізнявся по-перше, пропонованою художньою програмою, яка являла переважно оригінальні твори для флейти і фортепіано періоду кінця
ХІХ – початку ХХ століть, а саме „Кантабіле та престоˮ Дж. Енеску, „Повільний танецьˮ
Ж. Йонгена, „Екзотичні враженняˮ З. Карла-Елерта, „Угорська народна сюїтаˮ Б. Бартока –
П. Арма, Цикл „Пісні Білітісˮ К. Дебюссі – К. Ленські. Та по-друге, своєрідністю професійного синтезу виконавських шкіл камерного музикування. Тон Фрет – бельгійський флейтист,
професор Королівської консерваторії у місті Лʼєж та консерваторії у місті Левен (Бельгія).
Вероніка Ільченко – бельгійська виконавиця, але ж з піаністичним корінням російської фортепіанної школи – Єкатеринбурзьке музичне училище ім. П.І. Чайковського та Уральська
консерваторія ім. М.П. Мусоргського, та лише згодом Королівська консерваторія у Брюсселі.
Спираючись на власні враження та відгуки слухачів (викладачі, студенти – переважно
флейтисти) відбулось яскраве художньо довершене поєднання магістральних векторів світового музично-виконавського мистецтва. Гра Тона Фрета рясніла емоційно-строкатою чуттєвістю, візуально-артистичний виконавський апарат митця щоразу здіймався до найвищої
точки меж академізму. З приводу ж художнього піанізму Вероніки Ільченко, відзначимо, що
виконавиця надмірно стримувала природнє бажання відкритості творчої свободи, контактності емоційного спілкування як з флейтистом, так і з численними слухачами концертної
зали.
Неординарність репертуарної палітри, яка склала доволі рідкісні твори для флейти, безумовно, розширить концертний арсенал вітчизняних виконавців- та викладачів-флейтистів.
У творчій зустрічі й майстер-класі зі студентами та викладачами Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки, яка відбулась вже після концерту, Тон Фрет висвітлював деякі
методичні проблеми щодо процесу гри на флейті, окреслював питання сучасного флейтового репертуару, специфіки камерного музикування тощо.
Так, у питанні виконання музичних композицій з нот чи напам’ять Тон Фрет відокремив у камерній музиці твори ансамблевої специфіки, як обов’язкові до виконання по нотах
й камерні шедеври музики інструментального соло, зокрема „Сірінксˮ для флейти соло К.
Дебюссі та інші, які необхідно грати напам’ять.
В цілому концерт бельгійського дуету та активне спілкування з музикантами дає надію на позитивний професійний результат і допомагає у визначені стратегії щодо майбутніх
міжнародних зв’язків Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки у наступному навчальному році.
В.В. Громченко,
проректор з наукової роботи, кандидат мистецтвознавства, доцент
кафедри „Оркестрові духові та ударні інструменти”

На прохання доктора Тильмана Хопштока був проведений відкритий урок і з його студентом. Проілюстрована методика освоєння грифа гітари, вирівнювання звуку. Особливу
увагу було приділено новітнім методам роботи над музичним матеріалом – ідеомоторне тренування та система варіантів. На закінчення я виконав свою сюїту „Учитель Танцівˮ, на прохання викладачів Академії підготувавши для студентів три екземпляри нот сюїти.
Судячи з відгуків – семінар був дуже корисний. Корисним він був і для мене – я, проводячи відкриті уроки з учнями та студентами Академії, осмислюючи наші плюси й мінуси,
порівнюючи рівень підготовленості, утвердився в деяких методах, технологіях і системах
навчання на класичній гітарі. Дещо переглянув, а деякі важливі й ефективні компоненти у
навчанні впроваджую і в нашій консерваторії.
На завершення доктор Тільман Хопшток подарував свою дуже шановану фахівцями роботу з перекладами лютневих сюїт Й.С. Баха для класичної гітари, дві нотних збірки власних
редакцій творів німецького композитора Алана Вілкока і комплект з десяти CD-дисків.
Користуючись нагодою, хочеться ще раз висловити подяку Денису Мельникову (випускник Дніпропетровського музичного училища і Дармштадтської академії музики), який
дуже точно й зрозуміло перекладав на німецьку мову досить складний методико-технологічний текст.
Викладач кафедри „Народні інструментиˮ Ю.В. Радзецький
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БЕНЕФІС ВІОЛОНЧЕЛІ

„М Ы П Р И Г Л А Ш А Е М В А С
„
НА БЛЮМЕНШТЮК!

Міжнародний музичний фестиваль „Музика без межˮ, що відбувся 11-13 квітня 2016
року у Дніпропетровській консерваторії ім. М. Глінки став блискучим акордом та бенефісом
одного з найпрекрасніших музичних інструментів – віолончелі, в музичному житті консерваторії 2015-2016 навчального року. На фестивалі виступали та проводили майстер-класи
провідні музиканти-педагоги новітньої європейської віолончельної школи професор Паризької національної консерваторії Жером Перно (Франція) та професор Вищої школи музики в Женеві та Вищої школи мистецтв у Берні Денис Северін (Швейцарія).
Все, що відбувалося у великій залі консерваторії у ці дні за словами одного із моїх колег
можна сміливо назвати „музичним безумствомˮ. І Боже збав від цього „безумстваˮ лікувати!
Переповнена велика зала не вміщала всіх бажаючих почути і побачити видатних віолончельних маестро. Концерт, що відкривався музикою Антоніо Вівальді (Концерт для двох
віолончелей і камерного оркестру, RV 531) став яскравою увертюрою музичного дійства
цього вечора. Перш за все треба відмітити, що це перше дуетне виконання двох серйозних
і достатньо різних за виконавською манерою музикантів: яскравого, енергійного Жерома

Майстер-клас Дениса Северіна
Перно і м’якого, ліричного та проникливого Дениса Северіна. Реквієм Д. Попера для трьох
віолончелей та камерного оркестру прозвучав надзвичайно натхненно та хвилююче. Приємно те, що партію третьої віолончелі виконала моя колега, завідуюча кафедрою струнних
інструментів Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки викладач – Ольга Луценко. В
компанії таких високих артистів Ольга Олексіївна почувалась впевнено і прекрасно зіграла
свою партію.
Концерт Е. Елгара, виконаний Денисом Северіним у супроводі молодіжного симфонічного оркестру „Фестивальˮ, під орудою художнього керівника та головного диригента Заслуженого діяча мистецтв України Дмитра Логвина, став відкриттям фестивалю. Він підкреслив надзвичайну обдарованість, високий професіоналізм, музикальність і вміння разом
з оркестром підвести слухачів до висот музичного драматизму твору видатного англійського
композитора.
У другому відділенні концерту прозвучав геніальний Концерт для віолончелі з симфонічним оркестром ор.104 видатного Антоніна Дворжака. У виконанні славетного Жерома
Перно звучало все: драматичний порив, трагічні ноти (друга частина Концерту „на смерть
далекої коханоїˮ), перемога любові над смертю, поєднані з бездоганною майстерністю виконавця, його технічною досконалістю, поривчастістю та надзвичайною виразністю фразування. По закінченню Концерту зал у єдиному пориві встав, вітаючи виконавця та оркестр!
Багато хороших слів хочу сказати на адресу молодіжного симфонічного оркестру та його
славного керівника Дмитра Логвина. Надзвичайно приємно те, що всепоглинаючий вогонь
творчості, що палає у молодих серцях, спонукає їх до нових творчіх злетів та безумовного
професійного зростання. По-справжньому обнадіює те, що молоді музиканти намагаються
осягнути основи мистецтва оркестрової гри та піднятись до його вершин. Тільки так, у цьому безкінечному, підчас болісному русі вперед і відкривається ВЕЛИКА ГАРМОНІЯ!
Наступного дня відбувся ще один концерт видатних майстрів віолончелі Дениса Северіна та Жерома Перно. У концерті прозвучали сонати для двох віолончелей В.А. Моцарта
та Ж.Б. Бар’єра, Сюїта Й.С. Баха №3 До-мажор та „Les Trois chim res” для віолончелі соло
Г. Канессона, присвячена Ж. Перно. Високий професіоналізм виконавців, глибоке розуміння
стилю та епохи виконуваної музики, надзвичайно красивий віолончельний тон, розмаїття
музичних фарб, бездоганне фразування – все це справило глибоке, незабутнє враження на
слухачів. Крики „Браво!ˮ та шалені оплески супроводжували виконання кожного твору в
концерті.
А після виступів Жером Перно та Денис Северін дали декілька майстер-класів. Д. Северін зосередив увагу учасників (М. Шапран, А. Кари, Є. Кривич, Н. Гнєвишевої, М. Данилевич, М. Устенко) на основному принципі красивого віолончельного тону – правильній
постановці рук та звуковидобуванні.
Жером Перно працював з Є. Драбович (Харків), М. Данилевич та М. Устенко (Дніпропетровськ), а також з Ф. Рашфал (Львів). Молоді виконавці натхненно грали для маестро
„Угорську рапсодіюˮ Д. Поппера, Концерти Е. Елгара, Й. Гайдна (Ре-мажор) та Варіації
Н. Паганіні на теми з опери Д. Россіні „Мойсейˮ. Ж. Перно дав багато цінних порад молодим
музикантам в оволодінні мистецтвом гри на віолончелі. А наприкінці, для всіх присутніх
Ж. Перно дав майтер-клас із виконання гам. Блискучий музикант, який досконало володіє
інструментом, отримав бурхливі оплески.
І, насамкінець, хочу щиро подякувати всім, хто зробив можливим здійснення цієї прекрасної і потрібної всім нам справи, якій ми служимо безкорисливо, до кінця, бо це і є сенс
нашого життя!
В.В. Яценко,
старший викладач кафедри
„Оркестрові струнні інструментиˮ

«Виолончель звучала в Малом зале
печалью снега, вечера печалью»
Т. Литвинова
«Мы приглашаем вас на Блюменштюк!» Такими словами начала отчетный концерт
студентов своего класса старший преподаватель-методист Днепропетровской консерватории им. М.И. Глинки Валентина Яценко.
А что такое Блюменштюк?
Блюменштюк – это немецкое слово, которое в приблизительном переводе
означает букет цветов, клумбу. Но какое
отношение имеет Блюменштюк к музыке?
Чтобы ответить на этот вопрос надо перенестись на два столетия назад в Германию
XIX века, когда жил великий немецкий
композитор Роберт Шуман. В доме Шумана постоянно звучала музыка, играли
его жена, дети, собирались поэты, художники, писатели, играли свои новые произведения, читали стихи, обсуждали их,
выставляли картины…
Однажды перед встречей с друзьями
Роберт Шуман гулял по парку и взгляд
его остановился на удивительной по красоте клумбе. «Не простой садовник, а
настоящий художник мог создать такую
композицию» – подумал Роберт Шуман
и воскликнул: «Блюменштюк – вот как я
назову наши музыкально-художественные
встречи!»
И именно так называется авторский
музыкально-художественный
Валентина Яценко
проект Валентины Яценко, ежегодно
осуществляемый в нашей консерватории
им. М. Глинки.
В Блюменштюке, который состоялся 25 марта в Малом зале консерватории,
объединились три вида искусства: музыка композиторов разных эпох, стилей и направлений в исполнении студентов класса В.В. Яценко, стихи о виолончели и музыке,
которые подобрала и талантливо прочла Валентина Всеволодовна и живопись.
На стене малого зала были размещены репродукции картин известных художников,
в работах которых виолончель была представлена в своем эволюционном развитии. Это
единение трех Муз создало в зале необыкновенно творческую атмосферу.
С большим теплом принимали игру студентов присутствующие в зале слушатели,
которые „печалились под музыку Вивальди” в исполнении Марии Свергун, тихо стояли
в храме перед Мадонной в „Аве Марии” Астора Пьяццолы, которую исполнил Александр Василенко, и „сердце мучилось в Адажио Франца Шуберта”, исполненное дуэтом
виолончелисток Татьяной Таран и Марией Шапран. А Кадриль Родиона Щедрина из
оперы „Не только любовь” с его „Ой, маменька-мать, куда мне любовь девать? То ли по
полю развеять, то ли в землю закопать?” и необыкновенными спецэффектами на виолончели в подражании флейтам, жалейкам, балалайкам, народным частушкам, буквально
пленили зал. Очень выразительно и эмоционально сыграла эту пьесу Мария Шапран.

Студенты класса виолончели преподавателя Валентины Яценко
Самые добрые слова хочется адресовать концертмейстеру класса виолончели
В.В. Яценко – Наталье Белоконевой. Она необыкновенно тонко вливалась в настроение
исполнителей и стили исполняемой музыки, проявив себя отличным концертмейстером – и техничным, и очень музыкальным.
В зале звучало еще много музыкальных произведений в исполнении студентов класса Валентины Всеволодовны – Валерии Иванухи, Эсфири Федоренко, Анжелики Скрипник, Марии Панченко, Ольги Иваненко. Звучали прекрасные стихи и слушателей „…
нежностью накрыла плечи созвучий теплая рука”.
К.Г. Крамчанинова,
преподаватель кафедры
„Оркестровые струнные инструменты”
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ДЯК УЄМО!

ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ
Кажется только вчера мы, коллеги по кафедре струнных
инструментов Людмилы Сергеевны Брусовой, поздравляли ее с сорокалетием заведования кафедрой и дарили ей её
юмористический портрет, в котором она имеет:
На все вопросы очень „свойˮ ответ,
Рыбалку любит и не ест конфет,
В одежде обожает черный цвет,
Упорно не приемлет интернет.
А вечером, когда погаснет свет,
С душою чистой, словно флажолет
Заходит в свой любимый кабинет,
Послушать Бартоли, прочесть сонет,
Посмаковать „«Баженовский»ˮ квартет…ˮ
И, вот, ее сегодня с нами нет…
13 марта в Малом зале консерватории им. М. Глинки
стоял портрет Людмилы Брусовой в черной рамке, а на
сцене играли студенты и преподаватели кафедры струнных
инструментов в концерте ее памяти. Как больно и горько нам всем принимать то, что удивительная женщина,
замечательный музыкант и педагог Людмила Сергеевна
Брусова отныне только ангел-хранитель своих любимых
учеников, и дѐла всей своей жизни – искусства игры на
скрипке.
И очень символично то, что одно из любимых дел
Людмилы Сергеевны, – „Открытый Всеукраинский конкурс
исполнителей на струнно-смычковых инструментахˮ её
детище, её любимый „ребёнокˮ продолжает жить и развиваться. И, что, несмотря на трагические события, – смерть
Л.С. Брусовой, – буквально накануне конкурса, в Днепропетровск приехало рекордное количество участников тридцать
скрипачей, альтистов и виолончелистов со всей Украины.
Председательствовал в жюри, традиционно, Народный ар-

тист Украины, профессор Национальной академии музыки
им. П.И. Чайковского (большой друг Л. Брусовой) Анатолий
Иванович Баженов. Работали в жюри также Заслуженный
артист Украины, доцент Днепропетровской консерватории
им. М. Глинки Виктор Николаевич Кузиков, старший преподаватель-методист Валентина Всеволодовна Яценко и преподаватель – Крамчанинова Каролина Геннадьевна.
А работа была очень непростой! На конкурс приехали
представители Харькова, Кировограда, Полтавы, Сум, Тернополя, Кривого Рога, Николаева, Дзержинска. Выступила на
конкурсе и ученица Л.С. Брусовой Мария Корытная. Ребята в
прямом смысле „сражалисьˮ за высокие места и жюри непросто было определить победителей. Высокий уровень исполнительства показали скрипачи. Особенно порадовали Полтавская и Кировоградская скрипичные школы. Места среди
скрипачей распределились следующим образом:

Гран-при – Екатерина Боскина (Полтава), преп.
С.Л. Сницкая, конц. О.В. Бондаренко. Первое место – Юлия
Короткова (Николаев), преп. Т.А. Богма, конц. Н.Г. Белоконева; Марина Закаблук (Полтава), преп. А.И. Фисун, конц.
М.О. Глазунова. Второе место – Евгения Щербак (Сумы),
преп. Л.Н. Белошапка, конц. Е.Ю. Гутенко; Анна Майтало
(Кировоград), преп. Н.Н. Карабан, конц. С.В. Концедалова. Третье место – Аллина Бершацкая (Кировоград), преп.
Н.Н. Карабан, конц. С.В. Концедалова; Андрей Борецкий
(Полтава), преп. В.Н. Годунов, конц. И.О. Томшевиц; Мария Корытная (Днепропетровск) преп. Л.С. Брусова, конц.
Е.Н. Горникова.
Менее интересно выступили на конкурсе виолончелисты.
Днепропетровчане не принимали участия в конкурсе. Из
пяти участников первое место не присуждено никому, второе
место у Виталия Ткаченко (Кировоград), преп. М.Н. Иванченко, конц. С.В. Концедалова. Третье место – Юлия Бугаенко (Кировоград), преп. М.Н. Иванченко, конц. С.В. Концедалова.
Хорошо выступили альтисты. Показали достаточно
высокий уровень исполнения: второе место – Лиана Жданова (Харьков), преп. О.Н. Шевель, конц. О.Н. Сидорова. Третье место – Маргарита Сайчук (Тернополь) преп. И.А. Воробель, конц. М.М. Левицкий.
Отшумел-отзвенел очередной „Открытый Всеукраинский конкурс исполнителей на струнно-смычковых
инструментахˮ, разъехались в родные города музыканты,
унеся с собой память о родоначальнице этого конкурса,
этого праздника струнно-смычкового исполнительства –
Людмиле Сергеевне Брусовой. А преподаватели кафедры
струнных инструментов Днепропетровской консерватории
им. М. Глинки и профессор Национальной музыкальной
академии им. П.И. Чайковского А.И. Баженов ходатайствуют
перед ректоратом консерватории о присвоении этому конкурсу звания имени замечательной скрипачки и педагога –
Людмилы Сергеевны Брусовой.
В.В. Яценко
старший преподаватель кафедры
„Оркестровые струнные инструментыˮ

Р Е Ц Е Н З І Я

КОНК УРС

JAZZ WITHOUT LIMITS

К ПУБЛИЧНОСТИ
М У З Ы К А Н ТА

24 березня 2016 року в рамках Міжнародного фестивалю музичного мистецтва „Music without limits”, у концертній
залі Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки за участю студентів консерваторії відбувся джазовий концерт.
У ньому взяли участь: великий джазовий оркестр під
керівництвом Ю.В. Паламарчука, солісти-інструменталісти,
вокалісти та різні ансамблі. У фіналі концерту, що завершився грандіозним твором Led Zeppelin „Stair way to Heaven”,
виступив хор консерваторії (кер. Юлія Іванова).
Слухачі з великим натхненням та чудовою реакцією
сприймали те, що відбувалось на сцені. Програма концерту
майоріла розмаїттям стилів, настроїв у гарному виконанні,
що не могло лишити публіку байдужою.
В цілому, концерт продемонстрував високий рівень виконавської майстерності артистів. Яскраво виступив квартет
саксофоністів. Його учасники (Данііл Вінаріков, Олексій
Мовчан, Артем Мірошніков, Артур Гельд) показали не лише
злагоджений ансамбль, але й уміння яскраво, натхненно,
стилістично точно виконувати імпровізаційне соло. Чудову
роботу показав вокальний ансамбль (кер. Ю.В. Писаренко).
Складна партитура перекладення відомого твору короля Босанови А.К. Жобіма „Дезафінадо” прозвучала виразно й натхненно.
Слід відзначити, що кафедра володіє великим потенціалом виконавців-вокалістів. Розмаїття вокальних номерів у
концерті продемонструвало високий рівень виконавців. Осо-

бливо слід відзначити досконалий спів випускниці кафедри,
викладача Ольги Іщенко. Такий виконавець може прикрасити сцену будь-якого рівня.
Серед інструменталістів-солістів виокремлювались самобутністю та творчим ставленням до виконання: соло трубач Яків Цвєтінський, саксофоністи Данііл Вінаріков, Олексій Мовчан, Артем Мірошніков, гітарист Денис Маленко,
піаністи Дар’я Алєксєєнко, Михайло Лишенко, акордеоніст
Сергій Зубарев.
Неперевершеними були музиканти ритм-секції: Богдан
Лобаченко – ударні; Сергій Табацький, Олексій Селіванов –
бас-гітара; Олексій Шкловський, Петро Юрич – гітара.
Але, як казав великий Р. Шуман, – „Найвище в музиці
знаходить своє вираження в хорі та оркестрі”. Так і в нашому
концерті стрижнем всієї програми був оркестр. Біг-бенд консерваторії під керівництвом Ю.В. Паламарчука продемонстрували те найкраще, що становить основу колективу кафедри. Лише талановитий та досвідчений музикант може в
умовах навчального закладу створити колектив такого рівня!
Кафедрі хочеться побажати творчих звершень та частіше
радувати любителів джазу виступами своїх вихованців.
С.Г. Горовий,
кандидат мистецтвознавства, професор,
завідувач кафедри „Музичне мистецтво естради”

В калейдоскопе событий картины сменяются с удивительной стремительностью. Казалось бы, лишь недавно,
1 ноября 2015 года студенты класса Ю.В. Писаренко –
А. Луценко (ІІ курс) и М. Дуленко (ІІІ курс) выступили на
Всеукраинской олимпиаде „Голос країниˮ и завоевали Гранпри, а также ІІ место, и вот уже 27 – 28 февраля 2016 года –

Марьяна Нечаева
вновь участие в VІІІ Олимпиаде в городе Киеве принесло
очередную победу. Студентка ІІ курса Я. Руденко (класс
преподавателя Ю.В. Писаренко, концертмейстер О.Н. Жукова) завоевала І место в номинации „Джазовый вокалˮ, а
ученицы музыкальной школы консерватории им. М. Глинки
М. Нечаева и М. Шаповалова – ІІ и ІІІ место в номинации
„Джазовый вокалˮ.
В соревновании принимали участие около 800 исполнителей со всей Украины! 230 учебных заведений представили
своих воспитанников на Киевской сцене. Музыканты разных
возрастных категорий от 7 до 25 лет дарили своё искусство в
академической, народной, эстрадной и джазовой музыке. Инструментальное и вокальное, сольное и ансамблевое, хоровое
и оркестровое звучание не умолкало двое суток в концертных
залах Киевского университета им. Б. Гринченка.
На конкурсе был проведён рейтинг среди всех педагогов, подготовивших наибольшее количество лауреатов
олимпиады „Голос країниˮ. По результатам подсчётов баллов Юлия Васильевна Писаренко заняла ІІ место в Украине.
Участие в творческих мероприятиях – это самая значимая составляющая в развитии музыканта, дабы избежать
звания „кабинетного артистаˮ. Готовьтесь к концертам, конкурсам, фестивалям и смело ступайте на дорогу совершенствования!
О.Н. Жукова,
преподаватель кафедры „Фортепианоˮ
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КОМПОЗИТОР ЯК МІСІЯ
Композитор – це професія чи місія? Не дивлячись на те, що з часів Ренесансу створення музики ствердилось як необхідна для життя світського суспільства професія, останні десятиліття
все частіше примушують шукати відповідь на поставлене запитання, занурюючись у забуті, затерті в медійному галасі прагматичного шоу-бізнесу, сакральні смисли і призначення цього виду
музичної діяльності.
Перевірити гідність цій місії дають рубіжні періоди в житті композитора. Адже лише зрілий
митець впевнено може відповісти на кілька поставлених перед собою „кантівських запитань”.
Чи пізнав я сенс музичної справи? Чи опанував великими й малими музичними формами, стильовими традиціями й новітніми техніками? Чи знайшов свій „голос”, який би збудив хоч одну
людську душу?
Відповідь справжнього майстра на всі ці фундаментальні питання композиторського буття
запропонував у авторському концерті до 60-ліття з дня народження Олександр Нежигай, заслужений діяч мистецтв України, голова Дніпропетровської регіонаьної організації Національної
спілки композиторів України.
Твори, представлені в програмі з двох
щільно наповнених відділень, довели про
опанування не тільки малими пісенними
й камерно-інструментальними формами, а
й великими сонатно-симфонічними й концертними формами. З одного боку, вони
засвідчили багатовекторність композиторського пошуку, здійснюваного протягом
35 років творчої діяльності О. Нежигая.
А разом і співмірність творчому досвіду –
чималого творчого „портфоліо”, в якому
дві симфонії, „Слов’янське капріччіо” для
симфонічного оркестру, „Болеро – експеримент” М. Равеля – О. Нежигая, Концерт
та Концертіно для фортепіано з оркестром,
„Святкове рондо” для двох фортепіано,
Фортепіанне тріо, Соната для скрипки з
фортепіано, Скерцо для гобоя з фортепіано,
Cкерцо для флейти, скрипки й фортепіано,
“Капризне” рондо для двох скрипок з фортепіано, „Файл з диску” для віолончелі та
фортепіано, і ще багато інструментальної,
вокальної та хорової музики.
З іншого боку, виконане в авторському
Олександр Нежигай
концерті виказало яскравий театральносценічний талант О. Нежигая, який виявляється з різною долею навантаження в усіх жанрових
сферах творчості. Звичайно, в перше чергу, в крупних музично-сценічних творах – балеті „За двомя зайцями” за М.Старицьким, мюзиклах „Божевільний день або Одруження Фігаро” за Бомарше та „Багато галасу даремно” за Шекспіром, рок-опері „Тристан та Ізольда”, музичній комедії
„Хазяйка Раю”, в музиці до вісімдесяти театрально-драматичних вистав, серед яких „Театр часів
Нерона і Сенеки”, „Макбет”, „Сказання про град Лебединець”.
З не меншою силою музично-сценічний дар дає про себе знати в численних естрадних піснях
і пісенних циклах, камерно-інструментальних мініатюрах. Зокрема, у виконаних „Колисковій”
для кларнету з фортепіано, „Спомині” та „Джаз-вальсі” для фортіпіано, де „органоном” композитора у збудженні найтонших ліричних струн слухацької душі слугують романсово-пісенні інтонаційні звороти, інтегровані в оригінальний за тембровим і гармонійним джазовим забарвленням
мелодійно-ритмічний контент. Це забезпечує, по-перше, доступність, демократичність тексту, що
не заперечує його професійності й серйозної змістовності. І, по-друге, на відміну від витонченого
інтелектуалізму та інтонаційно-емоційної невиразності багатьох творів сучасних композиторів
(від чого їх симфонії чи концерти вже нагадують чиюсь музику), твори О. Нежигая в усіх опрацьованих жанрових різновидах, мають свою виразну інтонацію і своє яскраве образно-емоційне
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ЙОГО ВЕЛИЧНІСТЬ – БАЯН!
21 квітня 2016 року у рамках Всеукраїнського дня баяна та акордеона на кафедрі „Народні інструментиˮ було проведено два знакових заходи: Відкритий конкурс Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки серед виконавців на народних інструментах у категорії
студентів старших курсів музичних коледжів, а також концерт знаних баяністів – лауреата
міжнародних конкурсів Дмитра Жарікова та аспіранта Одеської національної музичної академії ім. А.В. Нежданової Бориса Талька (творчий керівник В.А. Мурза).
Завідувач кафедри „Народні інструментиˮ В.О. Красношлик добре потурбувався про
всіх учасників конкурсу. Багато з них відзначені грамотами та цінними подарунками, але ж
найголовнішим даром для молодих музикантів-конкурсантів став концерт баяністів-професіоналів. У супроводі піаністки Наталії Чупріної віртуози баянного мистецтва Д. Жаріков та
Б. Талько розгорнули палітру академічної музики для баяну як вітчизняних, так і зарубіжних
авторів.
Характерними рисами виступу Бориса Талька були витонченість фразування, добре відчуття форми, епічність та довершеність поліфонічного мислення. Прозвучали Концерт для
баяну з оркестром А. Рєпнікова та Сюїта Г. Шендерьова „Узори луговіˮ.
Тепло сприйняли слухачі й гру лауреата міжнародних конкурсів, нині викладача Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки Дмитра Жарікова. Його виступ був настільки
яскравим й органічним, що викликав непідробну гордість як за музиканта, так і за його
інструмент – рідний для всіх нас – баян!
Своєрідними властивостями виконавської майстерності Д. Жарікова є філігранність віртуозно-пальцевої техніки, добре відчуття метро-ритмічної пульсації, блискуче володіння міхом та найголовніше – це той емоційний запал, специфічна подача художньої образності, яку
яскраво продемонстрував музикант.
Репертуарна гамма баяніста надзвичайно об’ємна – від філософічної вимови (Я. Сибеліус „Сумний вальсˮ, П. Чайковський „Думкаˮ) – через вичурність та пікантність міхових
прийомів (Дж. Росіні „Каватина Фігароˮ з опери „Севільський цирульникˮ) – до яскравих
колоритних образів (Ф. Анжеліс Концертний етюд на теми А. Пьяццоли). Але найбільше
вразило те оксамитове тепло, ніжність та відвертість у виконанні музикантом оригінальних
баянних творів (А. Семенов „Вальс-каприсˮ, російська народна пісня „За окном черёмуха
колышетсяˮ).
Наші гості, молоді виконавці-конкурсанти з Дніпродзержинська, Кривого Рогу, Херсона,
Чернігова, Артемівська з вдячністю сприйняли виступ відомих баяністів та довго обговорювали їх гру у спілкуванні з ними.
В.П. Клименко,
викладач кафедри „Народні інструментиˮ

коло. В них є і юнацько-безпосередні ритмо-мелодичні побудови, і романтичні гармонії, і спроби
філософських камерно-симфонічних узагальнень, і трагічні переживання від токкатної незворотності інфернально злого. Але корелюються в єдине й архітектурно довершуються всі ці контрастні, часом протилежні, звукообразні плани завжди майстерним композиційним рішенням. Тому
твори О. Нежигая сприймаються природним потоком звукових образів, замішаних на щедрій гамі
авторських почуттів. Їх точно не можна переплутати з раціональними композиціями, вподібненими до „ідеально” виконаного завдання з гармонії чи інструментовки, але позбавленими Божої
помітки музичної особистості. Навпаки, в музиці О.Нежигая живе одного разу віднайдена авторська „тональність” з відблиском невловимої хвилини натхнення, завжди неповторного моменту
грайливого бігу живої уяви.
Яскраво вітчутна музично-театральна обдарованість автора і у звуковому втіленні драматургії
„Слов’янського капріччіо” для симфонічного оркестру, Концерту для фортепіано з оркестром і
Другої симфонії, які прозвучали ювілейного вечора. Прагнення відповідати на запити і виклики
часу додає творам О. Нежигая відчутної сучасної привабливості. Тому немає у композитора проблем з виконавцями. Вже склалося дружнє коло концертних інтерпретаторів, до якого увійшли
піаністки Лариса Грабко та Тетяна Рева, лауреат Міжнародного конкурсу Ольга Кутакова (скрипка) та струнний квартет у складі якого, окрім неї, Варвара Соколянська (скрипка), Тетяна Шевер
(альт) та Ольга Холод (віолончель); лауреат Міжнародного конкурсу, кандидат мистецтвознавства, доцент Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки кларнетист Валерій Громченко,
студенти академії, виконавець на литаврах Юрій Трачук та виконавець на ударних інструментах
Святослав Курлюк. Знаковим можна вважати й те, що академічний симфонічний оркестр Дніпропетровської філармонії ім. Л.Б. Когана під керівництвом лауреата Міжнародного конкурсу
Івана Чередниченка, знайшов у своєму складному гастрольному розкладі час для натхненного,
зрозумілого, музично досконалого виконання симфонічних і концертних партитур О. Нежигая. А
отже, і тут композитор виконав свою духовно-творчу місію.
Н.Ю. Тарасова,
музикознавець, кандидат філософських наук, доцент кафедри
„Історія та теорія музики”, член Національної спілки композиторів України

ФОРТЕПІАННА ФЕЄРІЯ
Напередодні весни в очікуванні сонця та оновлення відбувся теплий та свіжий концерт
„Музичний серпантин”. 23 лютого малий зал Дніпропетровської консерваторії імені М. Глінки був сповнений звучанням фортепіанної та камерної музики різних стилів і жанрів у виконанні студентів музичного факультету. Викладачі ПК „Фортепіано (загальне)” з великим ентузіазмом підходять до розвитку професійного інтелекту своїх вихованців, приділяючи увагу
накопиченню репертуару творами різноманітних художніх напрямків, а також становленню
виконавського досвіду, збагачуючи загальний процес формування творчої особистості. Концерт у повній мірі продемонстрував ці прагнення.
На сцені прозвучала камерна та сольна музика старовинних майстрів. Зібрана та струнка,
велична та окриляюча, вона надихає нас, як животворне джерело. Саме такими ми почули
твори Л. Боккеріні у виконанні студентів Мірошкіна Артура (I стр.) і Бас Олесі (I стр.) – клас
викладача Денисової Л.О., Г.Ф. Генделя у виконанні Морозова Антона (I дух.) – клас викладача Грузіної Н.М. та К. Глюка у виконанні Батиря Гліба (III стр.) і Озерової Христини (III
стр.) – клас викладача Старовойтової С.Д.
Широко були представлені твори західних романтиків. Викладач Грузіна Н.М. зі своїми
студентами підготувала декілька п’єс з фортепіанного цикла Р. Шумана „Строкаті сторінки”,
опус 99. У їх виконанні яскраво вчувалась художня індивідуальність та музичний смак – студентки Березовська Надія (II стр.), Лозовська Ганна (II стр.), Озерова Христина (II стр.) і
Чукова Лілія (II стр.). Зворушливу музику Р. Шумана виконала також Кучер Вікторія (I нар.)
– клас викладача Капітонової В.Є.
Ніжні звуки „Лебедя” К. Сен-Санса із сюїти „Карнавал тварин” завжди зачаровують слухача. Їх ми почули у виконанні Ревуцького Анатолія (III стр.), Румянцевої Тетяни (IV стр.) –
клас викладача Денисової Л.О.
Эмоційні, романтичні поривання Е. Гріга відчувались у виконанні таких студентів: Коваль Світлана (I дух.) – клас викладача Старовойтової С.Д., яка змалювала м’яку „Поетичну
картинку” №1 мі мінор; яскравим, технічним звучанням этюда „Присвячення Шопену” щиро
вразила нас лауреат міжнародного конкурсу-фестивалю „Мелодії сцени” 2015 року Жирна
Оксана (II акад. вок.) – клас викладача Жукової О.М.; піднесений ліричний вальс мі мінор з
добрим відчуттям кантиленних інтонацій виконав Скрипченко Ілля (I дух.) – клас викладача
Денисової Л.О.
Яскраві приклади образності російских композиторів нам показали Азізова Карина
(I вок.) – клас викладача Царик В.М. та Крушенок Ю. (I вок.) – клас викладача Костроміної
Н.П.. Разом вони виконали романс А. Гурільова „Сарафанчик”, Юлія виконала П. Чайковського „Пісня жайворонка” з фортепіанного циклу „Пори року”.
Колористична та характерна музика ХХ сторіччя була представлена як у академічному,
так і в естрадно-джазовому напрямках. У виконанні Дидак Марії (II дух.) – клас викладача Грузіної Н.М. прозвучала п’єса Н. Шейко „Миттєвість”. Інструментальний дует Білоконь
Сергій (I дух.) та Кукуніна Анастасія (I дух.) – клас викладача Денисової Л.О. – виконав популярний „Старий мотив” А. Ешпая. Студентка викладача В.М. Царик Гавриш Наталя (I вок.)
познайомила слухачів із запальною п’єсою бразильського композитора Е. Вілла-Лобоса.
Один з найнатхненних прикладів романтики, твір Ф. Ліста „Мрії кохання”, прозвучав у джазовій обробці Г. Фіртича. Гострота сучасних гармоній та ритмічної подачі тільки підсилили
емоційний зміст п’єси, захопивши зал новими відчуттями. П’єсу виконала Комишан Юлія (IV
нар.) – клас викладача Капітонової В.Є. Завершив концерт фортепіанний дует – Румянцева
Тетяна (IV стр.) та Мірошкін Артур (I стр.). Студенти Денисової Л.О. створили легкий, оптимістичний настрій, виконавши відому музичну зарисовку В. Косми.
В.Є. Капітонова,
голова предметної комісії „Загальне фортепіано (факультет)”

„Музичний вісник” Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки №1 (37)
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ЗУСТРІЧ З ЛЕСЕЮ ДИЧКО
Справжнім Пасхальним подарунком стала для студентів
і викладачів зустріч із відомою українською композиторкою
Лесею Василівною Дичко – народною артисткою України, лауреатом Національної премії України імені Тараса Шевченка
та муніципальної премії «Київ» імені Артемія Веделя, кавалера орденів: святого Володимира, Ярослава Мудрого, Княгині Ольги, Святої великомучениці Варвари, Почаївської ікони
Пресвятої Богородиці, „За заслугиˮ; професором, членом-кореспондентом Національної академії мистецтв України. Непересічна творча особистість, Леся Дичко репрезентує музичну

Леся Дичко
культуру України і сучасну українську композиторську школу.
Її твори сповнені національним колоритом і глибоким гуманізмом, відзначені художньо-філософським сприйняттям і
відповідають найсучаснішим досягненням композиторської
майстерності. Творчий доробок мисткині включає балети, хорові опери, хорові симфонії, цикли духовної музики для хору
а’capella, голосу та камерного оркестру, органу та солістів,
хорові концерти, кантати, поеми, монументальні симфонічні,
вокально-симфонічні та камерно-інструментальні твори, вокальні цикли, музику до кінофільмів.
Найбільшої популярності здобули, насамперед, хорові
твори Лесі Дичко. Адже саме в царині хорового мистецтва
найяскравіше та найбільш переконливо розкрився її самобутній талант. Тож цілком закономірно, що променистим
привітанням відомій майстрині прозвучав сповнений оптимістичного світовідчуття „Сонячний струмˮ (друга частина
хорового „Диптихуˮ Л. Дичко на вірші О’хара Токо в перекладі М. Вороного та Басьо, в перекладі М. Бахтинської для
мішаного хору та фортепіано) у виконанні хору Дніпропетровської Академії Музики під керівництвом Юлії Іванової.
Партитура цього твору наближена до органної, збагачена
сонорними ефектами, поступовим нанизуванням на тоновий
стрижень акордових співзвуч-кластерів, ритмічними й тембровими контрастами, що з особливим піднесенням і гідною
професійною майстерністю виконав студентський колектив.
Вдячність авторки була дуже щирою: „Я глибоко переконана
в тому, що найціннішим багатством України був, є і назавжди
залишиться хоровий спів, традиції якого сягають сивої давнини й продовжуються з кожним поколінням. Таких хорових
колективів, які є у нас, немає в жодній країні світу. Я кажу
про це впевнено й відповідально, бо маю чималий досвід
участі в журі міжнародних хорових фестивалів, конкурсів.
І ваш хор тримає «високу планку»!ˮ, – відзначила пані Леся.
Розповідь про сходинки свого творчого шляху, про батьків, особливий інтерес до культурних та історичних пам’яток
різних країн і народів, про власні подорожі, потяг до художнього й культурного універсалізму, про синтез фольклорного
та професійного мистецтв – була спрямована до зізнання в
тому, що одним із головних здобутків своєї творчості Леся
Дичко вважає створення духовних творів – „Літургійˮ. Не
було певності, зауважила композиторка, що задум буде здійснений, а твір буде виконаний. Адже в радянський час вона
однією з перших композиторів взялася за написання музики
на канонічні тексти. Маючи за зразки перед усе духовні твори К. Стеценка, Леся Василівна усвідомлювала своє завдання уникнути конфесійної заангажованості. Ми не знаємо,
наскільки глибоко віруючими були Д. Бортнянський, М. Березовський, П. Чайковський, С. Рахманінов, які писали духовні твори, що сьогодні виконуються в концертних програмах.
Інтерпретатору тексту божественної церковної Літургії, як
відзначила композиторка, важливо пройнятися його духом.
В українському просторі „Літургіїˮ Л. Дичко зруйнували мур
поміж духовною церковною музикою та світською музикою
сакрального змісту. „Не виходячи за рамки допустимих змін
священних канонічних текстів та церковних піснеспівів, –
зазначає дослідниця творчості Л. Дичко С. Грица, – мисткиня піднялася в музиці Літургій не тільки до високого етичного одухотворення та інтерпретації молитовних сентенцій, а й

досягла оригінального новаторського їх вислову, модернізувавши сам жанр духовної музикиˮ. Прослуховування окремих номерів з „Урочистої Літургіїˮ у виконанні Камерного
хору „Київˮ під орудою Миколи Гобдича – „Хвали, душе
моя, Господаˮ, „Херувимська пісняˮ, „Святий Божеˮ – стало
своєрідною „вершиною джерелаˮ творчої зустрічі, її духовною кульмінацією. Адже в цій музиці панує особлива аура,
створена органічним поєднанням прадавніх традицій православного церковного співу й новітніх засобів виразності, вибудована композитором інтонаційна арка поміж бароковим
мистецтвом минулого та сучасністю.
Не менш змістовною та цікавою була зустріч і з чоловіком Лесі Василівни, відомим культурологом, славістом
Євгеном Леонідовичем Махновцем, дослідником життя й
творчості Артемія Лук’яновича Веделя. Про невідомі раніше
факти з творчої біографії видатного композитора межі ХVІІІ–
ХІХ ст., віднайдених в результаті багатолітнього кропіткого
пошуку в архівах Мінська, Вільнюса, Риги, Москви, СанктПетербурга, Сімферополя, Дніпропетровська, Харкова, – переконливо й обґрунтовано розповідав дослідник. В одному
з архівів йому вдалося знайти невідомий раніше хоровий
концерт А. Веделя. На основі цієї партитури Леся Василівна створила власну редакцію для мішаного хору та струнного оркестру, додавши оркестрове обрамлення – вступ і завершення – та оркестровий супровід у всіх чотирьох частинах
циклу. Прослуховування Духовного концерту „Помолимся
лицу Твоєму всем сердцемˮ А. Веделя – Л. Дичко засвідчило
прекрасне відчуття й збереження композиторкою стилістики
твору перехідної доби від бароко до класицизму. Тактовне
урахування вимог хорової партитури, обережне включення
оркестрової групи в інтонаційно-тематичний розвиток музичного матеріалу, що не порушило, а, навпаки, рель’єфно
підкреслило фактурний контраст між частинами циклу, надало просторової об’ємності звучання, збагатило вокальноінструментальну редакцію концерту новими барвами.
Завершальним акордом дводенного творчого спілкування за давньою слов’янською традицією прозвучав хор
„Многая летаˮ, виконаний всіма присутніми викладачами та
студентами. Попри дощ і хмари за вікнами, в залі переможно панувало світло щирої вдячності, пульсуюча промениста
енергія творчості. „Для мене любов до людей і творчість – це
нероздільні поняття, – зізнавалась пані Леся, – Я не розумію авторів, які закопуються у свій індивідуальний світ і не
мають потреби у спілкуванні з людьми. Для мене контакт з
людьми – наймогутніший стимулятор для творчостіˮ. Тож
маємо надію на подальші зустрічі з Лесею Василівною Дичко в рамках фестивалів, конкурсів, майстер класів. А її твори
обов’язково нададуть творчої наснаги молодим виконавцям.
І.М. Рябцева,
кандидат мистецтвознавства,
доцент кафедри „Історія та теорія музикиˮ
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ПРЕМ’ЄРИ РОКУ
Концерт дніпропетровських композиторів „Прем’єри
рокуˮ, який відбувся 28 січня 2016 року, став символічним початком нового семестру у творчому житті консерваторії ім. М. Глінки, в такий спосіб стверджуючи певний
взаємозв’язок еталонно-академічних музичних традицій з
культурно-мистецькими реаліями сьогодення.
Цьогорічні прем’єри композиторів Дніпропетровщини
відкрились музикою Валентини Мартинюк. У виконанні піаністки Тетяни Реви прозвучала „Фантазія, фуга та
епілогˮ на теми пісень українських композиторів. Ліризм
музичного висловлювання, поєднання барочних форм із
сучасними інтонаціями, зокрема з українським мелосом,
а також звернення до найнесподіваніших та максимально
строкатих засобів музичної виразності (академічні народні, духові інструменти, фортепіано – з використанням
нетрадиційних прийомів виконавства) дозволяє відзначити експериментальний характер творчості В. Мартинюк.
Фортепіанна композиція „Фантазія, фуга та епілогˮ – драматична картина трагічної сучасності. Краса української
самобутності (розлогі арпеджовані акорди фортепіано в
імітації бандури) безжалісно руйнується в головній кульмінації твору акордами-плямами на доленосній, історично-етнічній карті буття.
Надзвичайно контрастним продовженням концерту
постала музика та вірші Володимира Скуратовського. Унікальність музичного та поетичного творчого обдарування митця виразно відкрилась у романсі „Падает первый
снегˮ. Автор твору в дуеті з Ольгою Школою довершено
відтворили емоційне відчуття людини у мить єднання з
природою. Хиткість, м’якість та відсутність будь-якої
пружності в інтонаціях, передавала у музиці вічну істину – єдність людини з природою. У виконанні дуету також
прозвучали чотири фантазії на вірші Михайла Лермонтова
(„Они любили друг другаˮ), Анни Ахматової („Сероглазый
корольˮ, „Прощальный сонетˮ), Марини Цвєтаєвої („Стихи к Блокуˮ). У поєднанні зі словом видатних поетів музика В. Скуратовського цілковито відтворювала художній
зміст творів, які можна виконувати як окремі самостійні
мініатюри, так і цикл з наскрізною драматургією – від величі кохання крізь тернистості життя до захоплення людським духом.
Яскравий взірець любовної лірики був представлений
у творчості дніпропетровського композитора Антона Левандовського. Твір „Счастье в синей росеˮ на вірші Марії
Дружко, виконаний вокальним ансамблем під керівництвом Максима Лисогора, в емоційно невимушеній та агогічно довільній манері влучно розкрив по-юнацькі наївне
перше відчуття закоханості.

Композитор
Олена
Кривуля подарувала слухачам Прелюдію для флейти
та фортепіано. Спільно з
флейтисткою Наталією Чулаковою автор відтворила
атмосферу споглядальності. З певною долею імпровізаційності виконавцями
було досягнуто відчуття
стану абстрагування від
оточуючої дійсності, в якому кожний слухач на мить
зміг зазирнути в самого
себе. Наче відповідь на
особистісний погляд кожного слухача прозвучали
два романси на вірші Ліни
Костенко „Двори стоять у
хуртовиніˮ та „Про це не
треба говоритиˮ (вокал –
Ольга Просфоріна, партія
фортепіано – Олена Кривуля).
Завершували
цьогоВолодимир Скуратовський та Ольга Школа
річні „Прем’єри рокуˮ композиції Олександра Нежигая. Контрастні за характером литавристом, так і піаністкою; надзвичайно складні в анхудожнього змісту, виконавською технікою, емоційно- самблевому виконанні екстраординарні синкопи та багато
енергетичним звучанням музики постали дві п’єси для іншого. Бурхливими оплесками дякували слухачі комфортепіано „Спогадиˮ та „Вальс-джазˮ у виконанні Лари- позитору та виконавцям, але ж зміст твору, його ідейноси Грабко. Твором, що закривав вечір прем’єр, постав кон- образна канва залишились, на нашу думку, в інтонаціях
цертний дует для литавр та фортепіано. Свідоме занурення запитання, що робить даний концертний дует найбільш
Олександра Нежигая в ексцентрику представлення сучас- придатним та художньо цікавим до його майбутніх інтерної академічної музичної мови досягло свого переможного претаційних прочитань і змістовно-творчих відкриттів.
завершення. Литаврист Юрій Трачук та піаністка Лариса
В.В. Громченко,
Грабко виявили неординарні художньо-артистичні здібноспроректор з наукової роботи, кандидат
ті, а саме глісандо та гра кінчиками пальців на литаврах,
мистецтвознавства, доцент кафедри
стукіт руками та ногами відповідних ритмічних груп як
„Оркестрові духові та ударні інструменти”
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Н А Ш І В Е Т Е РА Н И

Ф Е С Т И В А Л Ь

„ДНІПРОВІЙ ПІСНІ” – 20!

В А Л Е Н Т И Н У П Е Т Р О В И Ч У І Г Н АТ Е Н К У – 70!

Хай ідуть роки, хай плине час,
„Дніпрова пісня” об’єднає нас!

Більшість українських міст мають глибокі історичні корені. Не стало виключенням у цьому сенсі й місто Переяслав-Хмельницький. Історично багато подій зв’язано було тут. Але у нас мова буде йти не про історичні паралелі, а про сучасну людину –
прекрасного музиканта-трубача, відомого викладача, батька трьох дітей, онуки, чоловіка чарівної дружини Клавдії Миколаївни.
Оскільки мова йшла про Переяслав-Хмельницький, де саме повітря та
земля надихають на творчі подвиги, і народився наш герой – маленький Валя
Ігнатенко.
В житті немає нічого випадкового. Батько, будучи першим секретарем
міському, полюбляв грати на гавайській гітарі. Старший брат, який навчався
на акторському відділі Київського театрального інституту теж любив грати,
але на звичайній гітарі. Так що маленький Валентин ріс серед аматорських
музичних звуків.
Спочатку батьки віддають сина до ДМШ по класу баяна, яку Валя успішно закінчує за три роки. Потім робота в піонерських таборах в якості баяніста. Але Його Величність Випадок перевернув усе зовсім у другий бік. На
першотравневій демонстрації юний Валя почув гру духового оркестру, який
грав марш „Тріумф переможцівˮ, в якому трубач виконував соло. Труба так
вразила серце юнака, що йому відразу захотілось навчитись грати на цьому
інструменті. Завдяки власній настирності та великому бажанню, Валі вдалось отримати трубу в самодіяльному духовому оркестрі при клубі. Почались кропіткі та нелегкі перші кроки з вивчення цього чарівного інструмента.
Крок за кроком і результат не забарився. Потім поїздка до Києва, де неоднозначно віднеслись до гри Валентина. Але оптимістична підтримка видатного
трубача, всесвітньо відомого викладача з гри на трубі В.М. Яблонського вселила в юнака надію.
Валентин вступає у Київське культурно-просвітницьке училище до класу труби блискучого викладача, трубача-соліста Миколи Володимировича
Бердиєва. Провчившись два роки в училищі Валентин проходить військову
службу у військовому духовому оркестрі. Наш герой ініціював диригента на
призначення сигналістом у частині, що давало змогу з ранку подавати сигнали для війська. З Валентином проходили службу
багато відомих музикантів з Дніпропетровська: В. Медведовський, В. Чебан, В. Палєєв, В. Нікітін, Ю. Кутєпов та інші. Тому
після демобілізації, однополчани запросили Валентина у Дніпропетровськ, де функціонував чудовий естрадний оркестр під
керівництвом А. Мірзояна. В цьому оркестрі В.П. Ігнатенко працював не довго. Колектив у 1970 році розформували.
Далі продовження навчання в Дніпропетровському музичному училищі ім. М. Глінки по класу труби П.М. Іванова. Паралельно працює в духовому оркестрі Палацу культури машинобудівників під керівництвом диригента І.Д. Палєєва. Саме з цим
оркестром Валентин записав Концертний етюд Б. Анісімова, який ще довго транслювали на радіо. По завершені навчання в
музичному училищі Валентин Ігнатенко вступає до Харківського інституту мистецтв з класу труби І.Г. Родмана. У цей період
працює у симфонічному оркестрі Харківського театру опери та балету. У 1972 році головний диригент симфонічного оркестру Дніпропетровської філармонії Г.К. Карапетян запросив В.П. Ігнатенка та валторніста В.М. Павлова до роботи в оркестрі.
Оскільки квартирне питання у філармонії не вирішувалось терміново, Валентин Петрович їде по контракту на військову службу
до міста Лейпціг (Німеччина), де двічі ставав лауреатом Всеармійських конкурсів – Гран Прі. Якраз у період закінчення служби
в Німеччині Валентин Петрович отримує запрошення на роботу в Дніпропетровське музичне училище ім. М. Глінки. Відтак, із
1979 року В.П. Ігнатенко починає працювати на викладацькій ниві творчості разом з педагогами-трубачами П.М. Івановим та
В.І. Лубенцом. Паралельно – робота у симфонічному, оперному, естрадно-цирковому оркестрах Дніпропетровська.
Сьогодні, В.П. Ігнатенко за станом здоров’я на трубі не грає, але викладацька діяльність виявилась дуже плідною. Його
вихованці: Є. Речкалов – соліст симфонічного оркестру в Іспанії, Д. Болотін – артист симфонічного оркестру в Ізраїлі, В. Стьопін – соліст симфонічного оркестру Дніпропетровського театру опери та балету, А. Андрєєв – викладач Саратовської консерваторії ім. Л.В. Собінова, Д. Серіков – артист Харківського молодіжного симфонічного оркестру, О. Петров – соліст симфонічного
оркестру Дніпропетровської філармонії ім. Л.Б. Когана, Ю. Пелих – соліст Дніпропетровського джазового оркестру та багато
інших талановитих музикантів. Здоров’я Вам, наш дорогий Валентине Петровичу!!!

6 квітня 2016 року в Дніпропетровській академії музики
ім. М. Глінки відбувся ХХ ювілейний обласний конкурс-фестиваль „Дніпрова пісня” імені А.К. Поставної, мета якого –
підтримка і розвиток дитячих музичних досягнень та пошук
талановитої обдарованої молоді.
Унікальність проекту „Дніпрова пісня” – у поєднанні різних видів мистецтв: музики, театру, хореографії, поезії. Тому
до участі у фестивалі з великим бажанням долучаються викладачі й учні, солісти й колективи ДМШ, танцювальні ансамблі й
театральні студії міста та області.
За роки існування у конкурсі-фестивалі взяли участь
більш ніж 10 тисяч талановитих дітей з музичних шкіл Дніпропетровська, Дніпродзержинська, Кривого Рогу, Новомосковська, Павлограда, Нікополя, Жовтих Вод, Царичанки, Синельникового, Вільногірська, Верхньодніпровська, Солоного,
П’ятихаток, Томаківки, Межиріч, Магдалинівки, Перещепиного, Ювілейного.
Цьогорічне змагання вразило масовістю – в ньому виступило близько 280 учасників різних вікових категорій.
Фестиваль успішно завершився. І ще раз переконав нас –
що й надалі він залишиться справжньою святковою подією для
слухачів, юних композиторів і виконавців, буде парадом народних талантів, святом класичного мистецтва і творчості.
А нинішнім його учасникам ми бажаємо яскравих сполохів, творчих злетів, незгасаючого натхнення. Чекаємо на Вас –
таланти!
С.А. Щітова,
кандидат мистецтвознавства, доцент,
завідуюча кафедрою „Історія та теорія музики”

МУЗИЧНА ШКОЛА

СО Н Я Ч Н А П А Л І Т РА
Вже стало доброю традицією закінчувати концертний
сезон Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки концертом дитячої музичної школи. Відзначимо, що з кожним
роком школа стає ще на одну сходинку вище до професіоналізму.
Програма концерту була різнобарвною – від класичних
творів до сучасних композиторів та обробок українських народних пісень.
Завжди із зацікавленістю сприймається об’єднання колективів, і ми стали свідками поєднання дитячого хору (худ.
керівн., директор школи Карась В.М., хормейстер – Хмилюк Т.В., конц. – Акіменко Г.М.) та ансамблю скрипалів
„Концертіноˮ під керівництвом чарівної скрипальки – Гіль
Т.В., у виконанні яких пролунали твори Дж. Каччіні „Ave
Mariaˮ та Л. Денца „На гойдалціˮ.
Приємно вразили слухачів своєю майстерністю та глибиною осмислення солісти музичної школи: найменша виконавиця, яка займається у підготовчому класі, Комісарова
Ганна (кл. викл. Житної Ю.В.), яка яскраво виконала твори
Ф. Рибіцького „Мріяˮ та „Маленький паяцˮ; Губа Д. (кл.
викл. Грузіна І.О., конц. Акіменко Г.М.), Рибак Г. (кл. викл.
Юшина Г.О., конц. Рибак Л.Є.), Сазонова К. (кл. викл. Зернаєвої О.С., конц. Поліщук Н.), Клименко В. (кл. викл. Кутакової О.М., конц. Акіменко Г.М.), Федотова А. (кл. викл. Радзецького Ю.В.), Кубрак В. (кл. викл. Худієнко Ю.М., конц.
Костроміна Н.П.), Журавльов О. (кл. викл. Берсана А.А.).
Вперше на сцені великої зали яскравим акцентом постав
виступ маленької бандуристки Беззуб Л. (кл. викл. Хмель
Н.В.), яка виконала обробку української народної пісні
„Журавельˮ нашої славнозвісної бандуристки Овчарової
С.В. (керівник ансамблю бандуристів „Чарівниціˮ).
Приємно вразив своєю філігранністю виконання оркестр народних інструментів під керівництвом заслуженого артиста України Федотова Ю.П. (солісти – Карпенко С.,
клас кандидата мистецтвознавства, доцента Медведнікової Т.О. та професора Чеснокової Н.Ю.; Шумська Н., клас
викл. Гаркуші А.С.).
Не кожен навчальний заклад має можливість представити такі рідкісні інструменти як фагот – учениця Снісарь Яна
(клас викл. Гуріна О.І., конц. Нікітченко Д.), вібрафон та
маримба – учень Кучерін І. (кл. викл. Чернобай О.О., конц.
Булгак Д.).
На завершення концерту потужним акордом став виступ
оркестру духових інструментів під керівництвом Литвиненко Р.С. Цей колектив впевнено крокує музичним життям і я
сподіваюсь, що згодом ми станемо свідками ще одного сміливого кроку – створення дитячого симфонічного оркестру.
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Викладач кафедри „Оркестрові духові та ударні інструментиˮ М.З. Руденко,
Концерт „Сонячна палітраˮ з упевненістю можна назвати
найяскравішим за останні роки. На сцені зустрілись три покоління музикантів – наші досвідчені викладачі, їх молоді та
перспективні колеги (наші випускники) та наймолодші виконавці – учні школи. Між слухачами та виконавцями відчувалось взаєморозуміння та підтримка, ті якості, яких, на
жаль, бракує у нашому суспільстві.
Vivat школа! Vivat академія! До зустрічі у майбутньому
навчальному році!
Я.О. Лисенко,
Кандидат мистецтвознавства, декан музичного факультету
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ВИХОВУЮЧИ ПУБЛІЧНІСТЬ
19 квітня 2016 року в малій залі Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки відбувся концерт учнів духового відділу
музичної школи консерваторії, на сьогодні вже академії музики, – „В унісон з весноюˮ. Одразу зазначу, що саме цей творчий
захід можна вважати одним з яскравих творчих звершень навчального року що минає. На перший погляд – яскрава різноманітна програма, різнобарвна інструментальна палітра, виступи
солістів та оркестру, вишукана й тематично підготовлена ведуча Влада Гульченко, якій дуже добре вдалось створити атмосферу свята. В цілому приємна, емоційно піднесена атмосфера,
яка творчо надихала учнів, батьків, викладачів. Безумовно, цей
приємний, сповнений натхнення й світлих вражень погляд на
концерт все ж таки в чомусь поверхневий.
По-перше, цей захід не входить до плану обов’язкових навчально-творчих академічних концертів музичної школи й у
минулому такі заходи не проводились. По-друге, далеко не в
кожному концерті дарують цінні подарунки юним виконавцям,
створюють групові фотографії, спілкуються у колі власної, рідної спеціалізації. Та, найголовніше, цей концерт спрямований
на усвідомлення, безсумнівно, для дітей поки ще підсвідомо, –
відчуття публічності їх професії. Відчуття дітьми сцени як природньої сфери для процесу музикування повинно виховуватись
від перших днів їх навчання грі на інструменті. Паралельно з
постановкою учневі виконавського апарату, майстерність викладача виявляється й в утворені відповідної атмосфери концертності. Задіюються батьки, близькі учневі люди, друзі, інші
студенти класу, може добре підійти маленька саморобна сцена
у одному з кутів класної аудиторії. Але ж справжній концерт
на великій естраді – це найцінніший та найкорисніший крок до
становлення справжнього професіоналізму.
Побажаємо ж викладачам та ідейному натхненнику концерту юних виконавців на духових та ударних інструментах,
завідуючій духовим відділом школи Ользі Сергіївні Зернаєвій
зберегти цю чудову ідею, встановити її як добру професійноосвітню традицію відділу.
В.В. Громченко,
проректор з наук. роботи, канд. мистецтвознавства,
доцент кафедри „Оркестрові духові та ударні інструменти”
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