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МІЖНАРОДНИЙ ФЕСТИВАЛЬ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Відкриття у 2006 році Дніпропетровської консерваторії 
ім. М. Глінки стало поштовхом для відродження славетних му-
зичних традицій міста. Декілька років поспіль величну місію 
розвитку музичного мистецтва здійснює Міжнародний фести-
валь „Музика без меж”. У цьому році з 13 по 16 березня у кон-
серваторії відбувся вже шостий музичний марафон, який пред-
ставив шедеври класичної та сучасної академічної музики, на-
писаної для духових та струнних інструментів. 

Урочисте відкриття фестивалю ознаменував шедевр вели-
кого В.А. Моцарта. Прозвучав Концерт для флейти з оркестром 
D-dur у виконанні професора Дрезденської вищої школи музи-
ки ім. К. Вебера Стефана Реті. Бездоганне використання штри-
хової палітри, філігранна артикуляція, тембрально-просвітлене 
звучання інструмента виразно передавали життєстверджую-
чий, радісний характер твору. Контрастність музичних образів 
з емоційною, романтичною експресією підкреслювалась про-
фесором Женевської вищої школи музики Денисом Северіним 
у Концерті для віолончелі з оркестром a-moll Р. Шумана. Про-
фесор Женевської консерваторії Жак Може виконав Концерти-
но для тромбона з камерним оркестром Л.-Е. Ларсона. Соліст 
яскраво розкрив повний арсенал виразових можливостей тром-

бона, стверджуючи його повноправність як концертного ін-
струмента. Кульмінацією святкового вечора став шедевр скрип-
кової літератури – Концерт для скрипки з оркестром П.І. Чай-

ковського, який натхненно прозвучав у виконанні професора 
Женевської консерваторії Сергія Островського. 

Злагодженістю оркестрових груп та тонким відчуттям со-
лістів вирізнялось звучання Дніпропетровського молодіжного 
симфонічного оркестру „Festival” під орудою заслуженого дія-
ча мистецтв України Дмитра Логвина. Безумовно, дебют цьо-
го колективу з видатними музикантами сучасності дасть незга-
саючий творчий стимул для його нових мистецьких звершень.   

Другий фестивальний день розпочався численними 
майстер-класами. Денис Северін, Стефан Реті, Жак Може, Сер-
гій Островський та викладач Вищої школи музики Базеля Те-
тяна Корсунська (фортепіано) провели відкриті заняття зі сту-
дентами консерваторії. Вдень слухачі поринули у світ камерно-
інструментальної музики Л. Бетховена. Соната для скрипки та 
фортепіано № 7 c-moll, ор. 30; Соната для віолончелі та фор-
тепіано № 3 A-dur, op. 69; Тріо для фортепіано, скрипки та віо-
лончелі № 7 B-dur, ор. 97 у виконанні Сергія Островського, Де-
ниса Северіна і Тетяни Корсунської відобразили світосприйнят-
тя зрілого періоду творчості композитора, де глибокий трагізм 
поєднується з вірою у власні сили, а досягнення величних вер-
шин надає генієві можливість оглянути життя з висоти пташи-
ного польоту. 

„Урочистим маршем” П.І. Чайковського відкрився вечір-
ній концерт духового оркестру Дніпропетровської консерва-
торії ім. М. Глінки (диригент І.О. Грузін). Викладачі, студен-
ти, численні меломани отримали чудову можливість не тільки 

почути відомих музикантів, але й порівняти провідні виконав-
ські духові школи – французьку, російську та українську. Сте-
фан Реті проникливо переказав зміст Балади d-moll для флейти 
К. Рейнеке. Блискучою віртуозністю, представленою у мілкому 
типі техніки, позначився виступ Жака Може, який виконав Кон-
церт C-dur для тромбону М. Шнайдера. Професор Московської 
консерваторії ім. П.І. Чайковського Володимир Шиш, наблизив-
ши гру на духовому інструменті до характеру вокального інто-
нування, виразно розкрив образну сферу Ноктюрну та повіль-
ної частини з Концерту B-dur для валторни Р. Глієра. Заслуже-
ний артист України, соліст Національного будинку органної та 
камерної музики України Андрій Ільків, демонструючи бездо-
ганне володіння широким діапазоном та тембральною рівністю 
звучання інструмента, представив слухачам Концерт для тру-
би О. Бьоме та Варіації на неаполітанську пісню Г. Бельштед-
та. Велич Увертюри Е. Хакебі та програмного твору К. Влака 
„Гора „Еверест” у виконанні оркестру відтворили надзвичайно 
окрилену, емоційно-піднесену атмосферу, що повністю відпо-
відала кульмінації свята музики. Український національний ко-
лорит був натхненно представлений в оркестрових творах „Па-
рафраз” Г. Бархударова та „Ватра” В. Матвійчука (соло на сопіл-
ці – Юрій Бєднік). 

Естафету майстер-класів третього дня фестивалю перейня-
ли Володимир Шиш та Андрій Ільків, а низка концертів про-

довжилась виступом заслуженого артиста Російської Федера-
ції, доцента Московської консерваторії ім. П.І. Чайковського 
Олександра Тростянського. Програма музиканта представля-
ла своєрідний „театр одного актора”, позначений рідкісним по-
єднанням творів для скрипки соло. Могутньою духовною си-
лою відрізнялась інтерпретація Партити № 1 h-moll Й.С. Баха. 
Атмосферу музичного мистецтва 20-х років минулого століт-
тя, з їх еклектикою та прагненням до урбанізму, відтворила Со-
ната № 1 П. Хіндеміта. Сюїта-рапсодія А. Жоліве вразила від-
чуттям самотності сучасної людини, а Соната № 2 Е. Ізаї являла 
собою схвильований монолог, де ремінісценції Партити E-dur 
Й.С. Баха ніби перекреслювались лейтмотивом твору – древ-
ньою католицькою секвенцією „Dies irae”.  

Концерт Дніпропетровського камерного оркестру „Пори 
року” (художній керівник та диригент – заслужений діяч мис-
тецтв України Дмитро Логвин) надовго запам’ятається бага-
тьом меломанам у відчуттях тонкої експресії музичних шедев-
рів романтизму – Симфонії № 1 D-dur та Увертюри „В італій-
ському стилі” C-dur Ф. Шуберта, а також глибокою, професійно 
виваженою і в той же час емоціонально-піднесеною художньо-
виконавською інтерпретацією Концерту № 1 для скрипки з ор-
кестром g-moll М. Бруха, у виконанні юної скрипальки з Фран-
ції, лауреата міжнародних конкурсів Олександри Сумм. 

Заключний день фестивалю відкрили майстер-клас Олек-
сандра Тростянського та творча зустріч викладачів і студен-
тів консерваторії з Олександрою Сумм. Кульмінацією фіналь-
ної частини музичного марафону став концерт ансамблю мід-
них духових інструментів „Київ-брас” у складі лауреатів між-
народних конкурсів: Андрія Ільківа (труба), Геннадія Шепеля 
(труба), Михайла Железняка (валторна), Сергія Кашина (тром-
бон), Віталія Демченка (туба). Різножанровість виконуваних 
творів, висока професійно-виконавська майстерність, артис-
тизм та спрямованість на синкретичність мистецтва у процесі 
його представлення слухачам (театральність, вокальність) по-
стали в основі невимовної творчої насолоди не лише у слуха-
чів, але й у самих ансамблістів. 

Грандіозне свято музики завершилось концертом молодих 
музикантів – виконавців на струнних та духових інструментах, 
які з гордістю, символічно переймаючи творчу естафету від 
гостей фестивалю, засвідчили власну готовність до місії слу-
жіння музичному мистецтву.  

Значення VІ Міжнародного фестивалю музичного мисте-
цтва „Музика без меж” складно переоцінити. Він створює фун-
дамент для майбутніх культурних звершень не тільки східного 
регіону нашої держави, але й і всієї України. Побажаємо йому 
довгих, щасливих років, а дніпропетровським меломанам – но-
вих незабутніх зустрічей з видатними музикантами сучасності.  

В.В. Громченко
Проректор з наукової роботи,

кандидат мистецтвознавства, доцент 
кафедри „Виконавське мистецтво”

В.І. Скуратовський
Старший викладач кафедри 
„Історія та теорія музики” 
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Д н і п р о в с ь к і  с у р м и  –  2 0 1 2
Урочисто-натхненну атмосферу, світлу енергію свята духової музики, яку 

подарував численним меломанам VІ Міжнародний фестиваль музичного мис-
тецтва „Музика без меж”, вже за декілька днів по тому перейняв ХХІ Всеукра-
їнський конкурс виконавців на духових та ударних інструментах „Дніпровські  
сурми - 2012”. 

Три дні поспіль, з 23 по 25 березня у концертних залах Дніпропетровської 
консерваторії ім. М. Глінки молоді музиканти розкривали нові горизонти власної 
творчості. Виконавці з 18-ти музичних училищ представляли багатьом слухачам і 
членам конкурсної комісії різноманітні за жанрами, напрямками сольні та ансамб-
леві твори. Географія учасників відображала майже всі регіони України – Одеса, 
Львів, Донецьк, Запоріжжя, Луцьк, Кривий Ріг, Миколаїв, Умань, Чернігів, Полта-
ва, Кіровоград, Тернопіль, Херсон, Сєверодонецьк, Черкаси, Артемівськ, Дніпро-
дзержинськ, Дніпропетровськ. 

Журі конкурсу в різних но-
м і н а ц і я х  оч о л ю в а л и  п р о ф е -
сор Донецької музичної акаде-
мії ім. С.С. Прокоф’єва Г.М. Собо-
лєв, керівник квінтету дерев’яних 
інструментів „Престиж” Дніпропе-
тровської філармонії, заслужений 
артист України Є.І. Токолов та со-
ліст академічного симфонічного ор-
кестру Дніпропетровської філар-
монії, заслужений артист України 
В.Ю. Шульман. 

Примножуючи творче натхнен-
ня гостей, конкурс відкрився кон-
цертом за участю студентів та ви-
кладачів спеціалізації „Оркестро-
ві духові та ударні інструменти” 
Дніпропетровської консерваторії 
ім. М. Глінки. Виступ духового ор-
кестру (диригент І.О. Грузін), со-
лістів та ансамблів викликав чи-
мало схвальних відгуків у колег-
педагогів та задав високий художній 
тон на подальші конкурсні дні. 

Серед студентів Дніпропетров-
ської консерваторії ім. М. Глінки пе-
реможцями у конкурсних програмах 

солістів стали: І місце – Наталя Чулакова (клас флейти Ф.А. Денисенка), Ростис-
лав Новицький (клас гобоя В.Ю. Шульмана), Богдан Москальов (клас саксофона 
І.О. Грузіна), Сава Романовський (клас валторни В.О. Семеряги); ІІ місце – Кате-
рина Терехова, Марія Леонтенко, Катерина Твердохліб (клас флейти Ф.А. Дени-
сенка), Олена Мельник (клас гобоя В.Ю. Шульмана), Ольга Іваненко (клас труби 
В.С. Голуба), Костянтин Томчук (клас валторни В.О. Семеряги), Вадим Ковальов 
(клас тромбона Г.О. Юшина); ІІІ місце – Володимир Сторчун (клас труби В.П. Іг-
натенка). 

За результатами конкурсних виступів ансамблів також визначились сту-
дентські колективи – вихованці Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки: 
Гран-прі – квартет саксофоністів у складі Фаріда Гусейна, Яни Сальник, Віта-
лія Рожкова, Артема Мірошнікова (клас ансамблю В.О. Рожкова); І місце – квін-
тет дерев’яних інструментів у складі Катерини Твердохліб, Олени Мельник, Єв-
гена Бойко, Сави Романовського, Олега Ворошилова (клас ансамблю О.І. Гуріна); 
ІІ місце – дует флейтистів у складі Катерини Терехової та Марії Леонтенко (клас 
ансамблю Ф.А. Денисенка).       

Вітаючи лауреатів конкурсу з упевненістю відзначимо, що успішна концертно-
виконавська діяльність багатьох солістів, ансамблів, духового оркестру консерва-
торії, а також проведення численних фестивалів, майстер-класів, конкурсів серед 
виконавців на духових та ударних інструментах є запорукою збереження глибоких 
традицій духового музично-виконавського мистецтва Дніпропетровщини.  

В.В. Громченко
Проректор з наукової роботи,

кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри „Виконавське мистецтво”
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16 лютого 2012 року в рамках проекту „Молоді таланти Дніпропетровської консерва-
торії ім. М. Глінки – для молоді міста” у великій залі відбувся концерт джазової та естрад-
ної музики. 

Як завжди, на творчих заходах за участю студентів та викладачів спеціалізації „Му-
зичне мистецтво естради” були присутні зацікавлені та вдячні слухачі. До консерваторії 
завітали студенти з багатьох вищих навчальних закладів: Дніпропетровського національ-
ного університету ім. О. Гончара, Українського державного хіміко-технологічного уні-
верситету, Національного гірничого університету України, Дніпропетровської держав-
ної медичної академії, Дніпропетровського державного аграрного університету, Дніпро-
петровського регіонального інституту державного управління Національної академії дер-
жавного управління при Президентові України. 

Студентську молодь об’єднало по-перше, інтерес до консерваторії, по-друге, біль-
шість слухачів вперше почули „живе” виконання. 

Яскравим початком концерту став виступ біг-бенду під керівництвом заслуженого ді-
яча мистецтв України Ю.В. Паламарчука. Колектив постійно дивує шанувальників джа-
зу різноманітністю програм та високим виконавсько-професійним рівнем. Стильова, 
художньо-образна контрастність, вся строкатість джазової музики була яскраво відтворе-
на вже у перших творах концерту: Балада Семмі Нестіко (соло на саксофоні Данило Ві-
наріков), латиноамериканський танець Босанова Кенні Дорхема, одна з версій вокальної 
п’єси Мішеля Леграна у вишуканому виконанні Лесі Кужель.  

Виступ солістів-інструменталістів означив центральну частину концертного вечора. 
Саксофоніст Олексій Мовчан познайомив слухачів з творчістю Еріка Моерієнталя, пред-
ставивши одну з його композицій напряму комерційного джазу. Особливістю концерту 
став виступ акордеоніста Михайла Лиса, який, успішно стверджуючи творче право акор-
деона у мистецтві естради, виконав твір Рішара Гальяно „Блакитний день”. Найвідоміше 
з направлень джазової музики джаз-рок було яскраво представлене у пісні „Spays capital” 
Хербі Хенкока, яку емоційно виконала Рузана Степанян. Лауреати джазових конкурсів 
Михайло Лишенко (фортепіано) та Яків Цветинський (труба) яскраво представили ком-
позиції Кенні Віллера, а джазовий дует Дар’ї та Михайла Лишенко (вокал та фортепіано) 
передав тонкі відчуття пісень Джимі Роулесса.  

У концерті взяли участь також й ансамблі спеціалізації „Музичне мистецтво естра-
ди”. Інструментальний колектив „Аrt Line Band” (керівник В.В. Щепетнов) виразно від-
творив образ Іспанії у композиції Чік Корія. В супроводі ансамблю у виконанні співачки 
Маші Сазонової ефектно прозвучала вокально-інструментальна композиція у стилі фанк. 
Разом з групою „Layki men” Діана Ватіян виразно представила твори Антоніо Карлоса 

Жабіна. Вокальний ансамбль консерваторії під керівництвом Юлії Писаренко на високо-
му професійному рівні репрезентував шедеври вокальної джазової музики Ерона Харіса.   

Експресивністю подачі музичного матеріалу був позначений виступ Володимира Ще-
петнова, у виконанні якого слухачі почули всесвітньо відомий твір Дізі Гілеспі „Ніч у Ту-
нісі”. Тонким відчуттям стилю, винятковим тембровим забарвленням голосу, елегантніс-
тю сценічного втілення художніх образів були позначені виступи співачок Ольги Іщен-
ко та Маші Дуленко.              

На концертах джазової та естрадної музики завжди відчувається особлива енергети-
ка, настрій, який розповсюджується на всіх слухачів. Спостерігаючи за присутніми, ми 
не побачили жодного байдужого обличчя. Хоча за легкістю виконання, позитивним на-
строєм музикантів – велика багаторічна праця. 

Я.О. Лисенко
Декан факультету, кандидат мистецтвознавства

Диригент Ігор Грузін
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„так ещё никто  
не играл на скрипке!”

Вряд ли найдётся житель Днепропетровска, которому не 
известны имена наших коренных земляков, прославленных 
работников искусств – таких как И.С. Паторжинский (бас), 
Б.Р. Гмыря (бас), А.Т. Гончар (писатель), П.П. Вирский 
(балетмейстер), В.А. Ровицкий (дирижёр), И.Д. Кобзон  
(баритон)… 

В этом списке на полных основаниях есть место народ-
ному артисту СССР, лауреату Ленинской премии, кавале-
ру ордена Трудового Красного Знамени и ордена Ленина, 
профессору, великому скрипачу ХХ столетия Леониду Бо-
рисовичу Когану. Люди, даже далёкие от искусства игры на 
скрипке, опосредовано (наверняка) знакомы с ним… (вернее 
с его творчеством). 

В 1982 году Всесоюзное телевидение транслиро-
вало фильм „Никколо Паганини”. Фильм с несколько 
тривиальным сюжетом, но пользовался у телезрителей боль-
шим вниманием. Аналитики пришли к выводу, что притяга-
тельность фильма заключалась в том, что игру на скрипке ве-
ликого генуэзца озвучивал Л.Б. Коган. Г. Гёте, слушая в кон-
церте игру Н. Паганини, восхищался его „исполнительским 
демонизмом”. Среди лучших скрипачей СССР этим каче-
ством обладал и Леонид Коган. 

Наряду с исполнительской деятельностью, Л. Коган зани-
мался и педагогической работой. Кроме Московской консер-
ватории им. П.И. Чайковского он преподавал в музыкальных 
вузах США (Филадельфия), Франции, Италии и других стра-
нах мира. 

Его путь к восхождению на музыкальный Олимп начал-
ся в Днепропетровске. Л. Коган свидетельствует, что основы 
игры на скрипке он получил от выпускника Петербургской 
консерватории, всемирно известного скрипача и педагога, 
профессора Филиппа Генриховича Ямпольского, коренного 
екатеринославца, с 1927 года, в течение 30 лет, работавшего 
в Днепропетровском музыкальном училище. 

Именно в те годы в юном Лёне Когане – ученике Цен-
тральной музыкальной школы (ныне музыкальной школы 
№ 1 г. Днепропетровска, которая тогда была при музыкальном 
училище) под руководством Ф. Ямпольского и И. Гольдбер-
га стал формироваться „эмбрион” будущего гениального  
скрипача. 

В девятилетнем возрасте Лёня Коган признан победите-
лем конкурса среди учащихся музыкальных школ Днепропе-
тровской области. Как лауреат имел сольные выступления в 
г. Харькове (тогда столице УССР). Успешные выступления 
стали основанием педагогу и родителям для перевода та-
лантливого подростка в детскую группу при Московской 
консерватории в класс Абрама Ильича Ямпольского, учени-
ка и племянника Ф.Г. Ямпольского. Приятно осознавать, что 
они оба, внесшие значительный вклад в развитие советской 
скрипичной школы, были коренными екатеринославцами 
– нашими земляками! Уникальный преподавательский дар 
Ямпольских дал миру ряд известных скрипачей, но среди 
них диамантом был Л. Коган. О нём, стоящем в одном ряду с 
Д. Ойстрахом, французский скрипач Жак Тибо говорил: „Так 
ещё никто не играл на скрипке!...”. 

Трудно назвать страну, в которой не гастролировал ве-
ликий маэстро. Его концертный режим был безжалостно 
к себе насыщенным. С 11 по 15 декабря 1982 года, испол-
нив концерты в Вене, уже через день, 17 декабря, следуя из 
Москвы в Ярославль на очередной концерт, у кумира игры 
на скрипке ХХ века в поезде внезапно перестало биться 
сердце. Ему было всего 58 лет. 

С Его уходом фамилия Коган не сходит с афиш. 31 октя-
бря 2011 года впервые состоялись гастроли Московского Го-
сударственного Академического симфонического оркестра 
в Украине под руководством известного скрипача и дири-
жера Павла Когана – сына Леонида Когана. Днепропетров-
ская филармония обосновано считала своей прерогативой, 
как никакой другой город Украины, в приёме и создании 
благоприятных условий для концертного выступления этого 
масштабного коллектива в нашем городе. Гастроли оркестра 
рассматривались не только как визит доброй воли, в контек-
сте исторической значимости взаимоотношений двух брат-
ских народов, но и через призму „личных” связей города 
Днепропетровска с всемирно известными музыкантами – Ле-
онидом и Павлом Коганами, старт первого к музыкальному 
Олимпу состоялся именно в нашем городе. 

Л.Б. Коган не забывал Днепропетровск – город своего 
детства. Он был дружен с главным дирижером Днепропе-
тровского симфонического оркестра филармонии и педаго-
гом музыкального училища им. М.И. Глинки, народным ар-
тистом Украины Г.К. Карапетяном, с удовольствием играл 
с нашим оркестром и отмечал высокий профессиональный 
уровень коллектива. Последний приезд Л. Когана в Днепро-
петровск состоялся в октябре 1974 года. 

В связи с празднованием 80-летия Днепропетровской об-
ласти газета „Днепр вечерний” предложила общественности 
принять участие в голосовании за выдающихся личностей 
различных сфер деятельности, которые, так или иначе, про-
славили Днепропетровщину. После четырёхмесячного голо-
сования в номинации „Деятель культуры”, самым известным 
и признанным общественностью был коренной днепропе-
тровец – скрипач Леонид Борисович Коган. В международ-
ной сети интернет на сайте „Наш район” 97.9 % голосую-
щих выразили пожелание о присвоении Днепропетровской 
областной филармонии Его имени. „Леонид Коган, бесспор-
но, является одним из самых блестящих представителей той 
славной плеяды наших музыкантов, которая завоевала миро-
вую славу советскому исполнительскому искусству” – сказал 
Дмитрий Шостакович. 

Хочется верить, что благодарные потомки ещё водрузят 
на здании Днепропетровской филармонии мемориальную 
доску, учредят Международный конкурс скрипачей им. Лео-
нида Когана, а с его именем засверкает ещё одна талантливая 
грань нашего любимого Днепропетровска!  

Е.И. Токолов
Заслуженный артист Украины, 

руководитель квинтета деревянных инструментов „Престиж”
Днепропетровской филармонии 

Леонид Коган

О С О Б И С Т І С Т Ь

межДунароДное 
признание

Международная компания „Sound’s life” с 17 по 21 
февраля 2012 года проводила международный конкурс 
„Музыкальный мир” в северной столице России, городе на 
Неве – Санкт-Петербурге. В истории России с ним связано 
много событий и имён, которые и по сей день вдохновляют 
на новые творческие свершения. Мы с радостью восприня-
ли приглашение на участие в этом конкурсе. 

В жюри конкурса были приглашены: заслуженная ар-
тистка России, солистка Мариинского театра оперы и бале-
та Г.П. Сидоренко (г. Санкт-Петербург), заслуженный артист 
Российской Федерации, член Правления Центрального Дома 
работников искусств Д.Г. Белинский (г. Москва), заслужен-
ная артистка Российской Федерации, член Международно-
го Союза музыкальных деятелей В.И. Соболева-Белинская 
(г. Москва), член Ассоциации менеджеров культуры 
И.В. Розина (г. Санкт-Петербург). Работать в составе тако-
го профессионального, высококомпетентного жури и пред-
ставлять Украину, было не только почетно, но и интересно. 

Исполнительский уровень участников превысил все 
ожидания. Работа была напряженной, с 8 утра до поздне-
го вечера. Все участники конкурса проживали в самом цен-
тре Санкт-Петербурга, на берегу Невы. Конкурсные про-
слушивания проходили в концертном зале отеля „Санкт-
Петербург”.  

Жюри высоко оценило выступление студентки Днепро-
петровской консерватории им. М. Глинки Ольги Ищенко. 
Особенно отметили красоту тембра и мастерство владения го-
лосом, интересный репертуар, способствующий раскрытию 

творческого потенциала молодой певицы. О. Ищенко вручи-
ли диплом лауреата І степени. Неожиданным сюрпризом на 
заключительном концерте явилось вручение сертификата на 
сумму в размере 500 евро – главного приза конкурса. 

Мы получили творческий заряд, обрели новых друзей, и 
долго будем вспоминать прекрасный город на берегу Невы и 
звуки музыки, объединивших наши сердца!   

Ю.В. Писаренко
Преподаватель кафедры „Исполнительское искусство”          

Н А Ш І  П Е Р Е М О Г И
концерт 

фортепианной 
музыки

„Для того, чтобы говорить и иметь право быть 
услышанным, надо не только уметь говорить, но прежде 
всего, иметь что сказать”. Эти слова Г.Г. Нейгауза в полной 
мере можно отнести к только что прошедшему – 20 мар-
та – концерту лауреата международных конкурсов, пианис-
та, преподавателя специализации „Фортепиано” Днепропе-
тровской консерватории им. М. Глинки Глеба Адлуцкого. 

Программа концерта включала шедевры русской фор-
тепианной музыки: „Времена года” П.И. Чайковского (І от-
деление), Прелюдии ор. 9, 11, 13, 15, 27, 37 и Пятую сонату 
А.Н. Скрябина (ІІ отделение).  

Тема „времён года” – природа и человек, проходя сквозь 
вереницу веков, получала в разные эпохи и у разных авто-
ров различное, созвучное своему времени преломление. 
Переданный в пьесах душевный настрой можно опреде-
лить как состояние глубокого покоя, сдержанной нежности, 
чистоты. В них раскрывается мерно медлительный ход яв-
лений – постоянство возрождения, созревания и увядания. 
Единство между природой и человеком воплощено испол-
нителем не только как чувственное, но и как духовное сли-
яние. 

Музыка А.Н. Скрябина – воплощение глубочайшего 
пласта русской духовности, русской культуры – требует 
от исполнителя огромного нервного напряжения: здесь и 

„высшая грандиозность” и „высшая утонченность”, лучезар-
ность, томление и полёт – почти полный образ идеи экстаза. 
Пятая соната Fis-dur ор. 53 – бесспорно кульминация кон-
церта – воплощает собой движение духа к свободе („дема-
теризации”), что ставит её в ряд философски трактованных  
форм. 

Соавтор концерта, как и его блистательный веду-
щий В.И. Скуратовский, обращается к сердцу и интеллек-
ту слушателя. В том, что он говорит, нет назойливой ди-
дактики, банальных апофеозов, утверждающих само со-
бой разумеющееся – он как бы подводит слушателя к са-
мостоятельному пониманию авторского и исполнительско-
го замысла, рассчитывает на его способности догадываться 
и размышлять. 

Каждый исполнитель, хочет он этого или нет, пишет 
музыкальный портрет своего времени. У Глеба Адлуцко-
го этот портрет сложен. Собранность, воля, отрешенность, 
иногда оцепенение, почти прострация, светлый тихий покой, 
реже – радость. Это не театр, не зрелище, это скорее дей-
ство, ритуал. 

Г. Адлуцкий строит свой музыкальный мир и его пости-
жение требует от слушателя мобилизации не только внима-
ния и духовных сил, но и интеллектуального напряжения. 
Этот мир открывается не сразу, не всегда и не всем. Но даже 
редкое соприкосновение с ним является настоящим празд-
ником.  

Т.Н. Мартинек
Преподаватель кафедры „История и теория музыки”                  

Р Е Ц Е Н З І Я



4 СТОР. МУЗИЧНИЙ ВІСНИК

«МУЗИЧНИЙ ВІСНИК»
Дніпропетровська обласна газета,
засновник і видавець:
Дніпропетровська консерваторія ім. М. Глінки
Мова видання: російська і українська

Редактор В.В. Громченко
Фото: С.В. Селезньов

Газета виходить один раз на два місяці.
Адреса редакції: 49044, м. Дніпропетровськ,
вул. Ливарна, 10

Тираж: 500 екз.
Номер видання: № 1 (26)

Дата подачі на друк: 
28.03.2012 р.

фольклорний  бал у празі
У лютому гості столиці Чехії були свідками фольклорного різнобарв’я, що віддзер-

калює національну суть і стан душі народів світу − відбувся Празький Міжнародний 
фольклорний бал. 

У цьому великому мистецькому дійстві брали участь творчі колективи з Моравії, Бо-
гемії, співаки і танцюристи з різних куточків Чехії і зарубіжних країн. Подивитись і по-
слухати артистів приїхали близько 3 тис. гостей. Окрім духовної їжі на балі була і тілес-
на їжа. Саме сюди, на гостинну чеську землю цього року були запрошені два чудових 
яскравих молодіжних колективи з України: ансамбль бандуристів „Чарівниці” Дніпропе-
тровської консерваторії ім. М. Глинки і ансамбль народного танцю „Закаблуки” Харків-
ського училища культури. 

Злата Прага „чарівна столиця Європи” – одне з найкрасивіших міст. Саме тут, у су-
часному готельному комплексі „Топ-отель”, одночасно на багатьох сценах відбувалось 
пісенно-танцювальне фольклорне дійство. Атмосфера відкритості, неповторності і до-
бра тримала всіх учасників у полоні емоцій: експресивні танцювальні мініатюри поєдну-
вали традиційний фольклор і жваві сучасні фольклорні композиції. Музичні традиції да-
леких країн були представлені також і дивовижними інструментами. Коли починають ор-
ганічно взаємодіяти фольклори різних народів, тоді приходить розуміння, що перші зву-
ки музики і перші рухи танцю подарувала людині природа у вигляді бурчання води або 
шуму вітру, шереху трави, співу і польоту птаха! Як справедливо стверджував геніальний 
Олександр Потебня (український мовознавець, філософ, фольклорист, етнограф), фоль-
клор твориться безперервно, повсюди й скрізь, де живуть люди, бо у фольклорі закодова-
но вічність гармонійної творчості розуму й серця багатьох поколінь.

На згадку про участь у фестивалі, за професіоналізм виконання і розвиток міжна-
родних культурних зв’язків ансамбль бандуристів „Чарівниці” Дніпропетровської кон-
серваторії ім. М. Глинки й ансамбль народного танцю „Закаблуки” Харківського учили-
ща культури були нагороджені дипломами лауреатів Чеського Міжнародного фольклор-
ного фестивалю. 

Поїздка була цікавою і змістовною. Окрім участі у фольклорному балі нашим „Чарів-
ницям” вдалось побувати на екскурсіях, побачити і почути багато цікавого у Празі, Кар-
лових Варах, Нюрнбергзі, Відні, Будапешті, спробувати смачну національну їжу й напої, 
знайти нових друзів. 

Ми ще раз переконались, що завдяки різним географо-кліматичним особливостям, 
національним темпераментам, ментальності  наш світ є таким безмежно глибоким і різ-
номанітним!  

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

М І Ж Н А Р О Д Н І  З В ’ Я З К И

объеДиняющее фортепиано
Часто нужность предмета общего фортепиано обсуждается студентами между собой и мы, 

педагоги, тоже порою слышим слова, произносимые с „гордым” и „независимым” видом – это 
же не специальность! Зачем вообще нам – духовикам, струнникам, вокалистам, народникам 
нужен этот предмет?! Вот вам бы пианистам изучать общую трубу или общую скрипку!!! 

Отвечаем всем глубоко сомневающимся – общая труба или скрипка или общий вокал – это 
здорово! Изучили бы с удовольствием, но хотим обратить внимание на универсальность рояля 
в ряду других инструментов – на нём можно переиграть всю существующую музыку, написан-
ную для любых инструментов – это раз! 

Наши блистательные педагоги – И.О. Грузин, Ю.В. Писаренко, В.И. Скуратовский, 
Т.Н. Мартинек … прекрасно владеют роялем и ничуть не жалеют об этом. Специалист, владе-
ющий игрой на рояле самодостаточный специалист, который может сделать произведение так, 
как захочет сам, прекрасно зная и сольную партию, и партию сопровождения – это два!! 

На каком ещё сольном инструменте сможет студент развить полифонический и гармони-
ческий слух, так как на рояле? А ведь при игре в оркестре или ансамбле это совсем не лиш-
нее – это три!!!

Итак, дорогие студенты, если в ваших самых смелых мечтах вы хотите на всю жизнь 
остаться „узкими”, „узенькими”, нет – „зауженными” специалистами, то: „долой ф-но!”. А, 
если – нет? Тогда: „Да здравствует рояль!”. 

Но вернёмся к нашим педагогам. Говорят: „хороший бизнес (в смысле дело) делается в хо-
рошей компании”. Так вот, компания действительно хорошая и дело не просто делается – оно 
ладится! Например, совсем недавно замечательно сладился региональный фортепианный кон-
курс среди студентов специализации „Хоровое дирижирование”. Атмосфера на конкурсе была 
настолько теплой, что обычный умеренный климат отдела на время конкурса превратился в 
субтропический. Вот уж точно – никто не ушел обиженным, и конкурс полностью выполнил 
свою задачу – привить детям вкус и любовь к музицированию на рояле! 

Что ещё сказать очень хочется? У нас есть Виктория Евгеньевна Капитонова – Ура! Со-
брать нас всех таких разных, зажечь одной общей задачей, направить наши силы на достиже-
ние общей цели. Руководитель коллектива – тот же дирижер оркестра. Донести до каждого ор-
кестранта свой замысел, увлечь идеей настолько, чтоб её захотелось исполнить…

Спасибо Вам за то, что Вы у нас есть!!! А вот и все мы – педагоги „Общего…”, нет! 
„Объединяющего фортепиано”. 

Е.В. Шпрингер, О.Н. Жукова
Преподаватели кафедры „Исполнительское искусство”             

звуки струнного квартета
„Всё самое лучшее написано композиторами для квартетов.

Камерная музыка, квартеты, – это самая безыскусная и 
драгоценная сфера музыки”

Карло Джулиани

16 февраля 2012 года в малом зале Днепропетровской консерватории им. М. Глинки со-
стоялся замечательный концерт для любителей квартетной музыки. Его слушателями ста-
ли студенты и преподаватели  консерватории. Как известно, квартетная музыка является 
изысканной, элитной музыкой для музыкальных гурманов. 

В программе концерта прозвучали квартеты Э. Грига, Л. Бетховена, А. Глазуно-
ва, А. Пьяццолы. Открыли концерт студенты специализации „Оркестровые струнные 
инструменты” Мария и Маргарита Емцы, Мария Обмелько и Алексей Трапезников испол-
нением „Неоконченного квартета” Эдварда Грига. Исполнение этого произведения отлича-
лось выразительностью фразировки и хорошим ансамблем. Приятно порадовало глубокое 
многотембровое „пение” виолончели в руках совсем еще юного музыканта Алексея Тра-
пезникова. Свежестью звучания доставили радость и другие молодые исполнители: Оль-
га Куцая, Ася Заяц, Анна Скрыпник и Яна Приходько, которые исполнили две части квар-
тета А. Глазунова. 

В  заключительной части концерта прозвучал Квартет № 4 Людвига ван Бетховена, 
который вдохновенно сыграли Константин Цацин, Аллина Черножитская, Наталья Кононен-
ко и Юлия Шевченко. Молодые музыканты успешно справились с задачей и выразительно, 
достаточно профессионально донесли до слушателей глубокий драматизм, изумительный 
мелодизм и страстность музыки гениального немецкого композитора. В завершение концер-
та прозвучало танго современного аргентинского композитора А. Пьяццолы „Чао, Париж”, 
которое стало оптимистической и светлой точкой концерта. Добрые слова хотелось бы ска-
зать и в адрес ведущей Светланы Рыжковой, которая интересно и очень грамотно рассказа-
ла слушателям об исполняемых произведениях и композиторах, музыка которых звучала.

В.В. Яценко
Преподаватель кафедры „Исполнительское искусство”

*  *  *
Я лину до нього, до милого свого
З собою нічого не можу зробить.

Незлічена кількість фрагментів спливає,
І музика в серці моєму звучить…

Мінливі гармонії, ритми, мотиви
Примхливо кружляють і вдень, і вночі.

У вирі емоцій і дум захлинаюсь,
Всю волю уяві своїй даючи.

Коли ми з ним поряд – нічого не страшно!
Усе є можливим, без зайвих причин.
І ніби навколо стискається простір –

Тож линеш за рамки до нових вершин.

Буденні всі речі змінили свій вигляд.
Без нього не бачу я сенсу буття.

Кудись пориватись… Навіщо? Для чого?
Є дещо дорожче – всвідомлюю я.

Все швидко так плине… 
Не встигнеш схопитись –

А сонце вже сіло й нема вороття.
Тоді проминає лиш думка щаслива
Про світлі хвилини душі відбиття.

Все дужче і дужче стискається серце.
Зростає жага цінувати життя.

Готова побачити, вчути, сприйняти…
Ця мить вирішальна! – кажу собі я. 

Олеся Білогорцева
Студентка ІІ курсу 

спеціалізації „Фортепіано”

А К Т У А Л Ь Н О К О Н Ц Е Р Т

ТВОРЧІСТЬ СТУДЕНТІВ КОНСЕРВАТОРІЇ


