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Музика без меж – музика єднання

Ідеї єдності, у різних сферах діяльності людства, завжди
були й залишаються одними з найактуальніших та естетично привабливих прагнень людини. Але ж, як засвідчує історія і сьогодення, фундаментально-організуюча основа процесів єднання має надзвичайно важливе, підкреслимо, вирішальне значення.
Відомо, що питання культурного розвитку, у різних
масштабах його проявів, завжди об’єднували людство. Збереження культурних традицій, їх пропагування та подальша
еволюція і в наш час повинні стати основою комплексних
процесів культурної соціалізації, тобто отримання індивідуумом певних норм поведінки, духовних знань і цінностей,
які дозволяли б особистості бути повноправним членом цивілізованого суспільства.
Таким чином, культурне виховання індивідуума формує
подальший розвиток толерантності, взаємоповаги та порозуміння у суспільстві. Саме з ідеєю культурного еволюціонування молоді та подальшими процесами її соціальнокультурного єднання було започатковано у 2009 році в Дніпропетровській консерваторії ім. М. Глінки Міжнародний
фестиваль музичного мистецтва „Музика без меж”. На відкритті цього масштабного довгострокового творчого заходу ректор консерваторії заслужений діяч мистецтв України
Ю.М. Новіков зазначав: „Фестиваль несе ідею єдності – ми
усі діти Землі, діти земної, європейської культури, і через
єдиний культурний простір, що не знає меж, ми, рано чи
пізно, повинні прийти до єдиного простору європейського
дому, до єдиної європейської родини”.
У цьому році організаторам фестивалю вдалось суттєво
розширити коло музичних спеціалізацій. Так, з 26 по 28 лютого творчі результати наукової діяльності представляли студентська молодь та відомі вчені з різних вищих навчальних
закладів та науково-дослідницьких установ Росії, Великобританії, України. Три дні поспіль, з 4 по 6 березня в консерваторії ім. М. Глінки відбувався форум виконавців на народних інструментах. У виконанні заслуженого артиста України
Андрія Войчука (цимбали), доцента Ростовської державної
консерваторії (академії) ім. С.В. Рахманінова Валентина Терещенка (балалайка), лауреата міжнародних конкурсів Йосифа Пуріца (баян, Росія) звучала найрізноманітніша музика
написана для академічних народних інструментів.
Упродовж п’яти днів, з 31 березня по 4 квітня 2014
року в концертних залах Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки проходив ювілейний десятий фестиваль
„Музика без меж”. Силою долі було підкреслено вагоме
культурно-об’єднуюче значення цьогорічного фестивалю. Зі
сцени великої зали консерваторії лунала музика у виконанні відомих музикантів сучасності з міст Женеви, Берна, Люцерни, Москви, Києва, Дніпропетровська.

Перші два дні музичного марафону позначились
низкою
майстер-класів
професора Вищої школи
музики в Женеві та Вищої
школи мистецтв у Берні
Дениса Северіна (віолончель), професора Московської державної консерваторії ім. П.І. Чайковського,
заслуженого артиста Російської Федерації Олександра Тростянського (скрипка) та доцента Московської державної консерваторії ім. П.І. Чайковського В’ячеслава Попругіна
(фортепіано).
Прем’єрними
виконаннями музичних шедеврів ХХ століття, а також представленням маловідомих творів епохи романтизму був позначений
третій день міжнародного форуму. Викладач Вищої школи мистецтв у Берні та Вищої школи музики у Люцерні Тетяна Корсунська (фортепіано) та Денис Северін виконали Сонату для фортепіано і віолончелі D-dur, ор. 17 представниці німецької романтичної
музики Луїзи Адольфи Ле-Бо. Увага митців до композиторів світового масштабу позначилась виконанням „Анданте
кантабіле” ор. 11, Ноктюрна № 4, ор. 19 Петра Чайковського
та Сонати для віолончелі і фортепіано C-dur, ор. 119 Сергія
Прокоф’єва. Приємно відзначити, що під час концерту ка-

мерної музики гості з Швейцарії подарували Дніпропетровській консерваторії ім. М. Глінки високопрофесійні скрипку
та флейту, чим суттєво поповнили інструментарій начального закладу.
У вечірньому концерті студентського духового оркестру
(диригент Ігор Грузін) поряд з творами традиційної американської музики прозвучали шедеври музики неокласицизму – Концерт для фортепіано з духовими інструментами
Ігоря Стравінського, соліст В’ячеслав Попругін та Концерт
для скрипки з духовим оркестром Курта Вайля, соліст Олександр Тростянський. Підкреслено виражений ударний характер фортепіанної партії гостро контрастував переважно вокальній трактовці духових інструментів, у такий спосіб утворюючи яскраву стильову багатогранність музики Ігоря Стравінського. Полістилістичність та різноманітність художньообразної палітри музичного мовлення Курта Вайля постала
в основі довершеної скрипкової віртуозності та технологічно
складних партій інструментів духового оркестру.

Четвертий день фестивалю розпочався серією майстеркласів. У різних концертних залах зі студентами консерваторії проводили відкритті заняття лауреат міжнародних конкурсів, творчий директор серії концертів у Європейському
парламенті в Брюсселі Дмитро Суховієнко (фортепіано), заслужений артист України Георгій Черненко (ударні інструменти), соліст Національного ансамблю солістів „Київська
камерата” Назар Стець (контрабас) та Тетяна Корсунська
(фортепіано).
Основу програми денного концерту склали шедеври
скрипкової музики. У виконанні Олександра Тростянського (скрипка) та В’ячеслава Попругіна (фортепіано) прозвучали Соната для скрипки та фортепіано A-dur Сезара Франка, Тема з варіаціями Олівьє Мессіана, Елегійна поема Ежена Ізаї та Етюд у формі вальсу К. Сен-Санса (обробка Ежена Ізаї).

Вершиною музичного марафону позначився заключний день фестивалю. Різноманітність музичного мовлення,
масштабність його представлення, високоповажна слухацька аудиторія постали в основі апогею фестивального руху.
Концертний проект заслуженого артиста України Андрія
Ільківа (труба) „Toot suite” Клода Боллінга”, на який завітала посол королівства Бельгії в Україні Яна Зікмундова, представив один з магістральних векторів розвитку академічної
музики на сучасному етапі, позначений синтезом музики
бароко та європейського джазу. В квартеті з Андрієм Ільківим грали відомі музиканти – Дмитро Суховієнко (фортепіано), Георгій Черненко (ударні інструменти) та Назар Стець
(контрабас).
Вечірній концерт став головним творчим звершенням не
лише цьогорічного фестивалю, але й усієї його доленосної,
масштабної історії. Фінальну крапку ставили шедеври світової музичної культури. Увертюра до опери „Викрадення
із сераля” В.А. Моцарта, яка прозвучала у виконанні молодіжного симфонічного оркестру Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки „Festival” (диригент, заслужений діяч
мистецтв України Дмитро Логвін) полонила слухачів радістю світла всеосяжної любові. У концерті для фортепіано з
оркестром № 17 В.А. Моцарта, який прозвучав у виконанні заслуженого діяча мистецтв України, ректора Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки Юрія Новікова, відчувалась безмежність гармонії світу з її основним законом любові. В’ячеслав Попругін, з неперевершеною красою бетховенського темпераменту, віртуозно виконав перший фортепіанний концерт великого майстра.
Пролунав заключний акорд Х Міжнародного фестивалю
музичного мистецтва „Музика без меж”. Формуючи потужний потенціал музичної культури краю, суттєво активізуючи навчальний процес консерваторія ім. М. Глінки вже сьогодні виконує важливу місію виховання молодого покоління
на засадах світової музичної культури.
В.В. Громченко
Проректор з наукової роботи
кандидат мистецтвознавства, доцент
кафедри „Виконавське мистецтво”
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„Пісенна Шевченкіана”
13 березня у Великій залі Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки відбувся концерт „Пісенна Шевченкіана”, присвячений 200-річному ювілею славетного сина України –
Великого Кобзаря, Тараса Григоровича Шевченка.
Концерт відкрив виступ капели бандуристів „Чарівниці” (керівники: заслужений працівник культури України Світлана Овчарова та Марина Березуцька). Прозвучали твори В. Власова та В. Рибальченка. Відбулась прем’єра нового твору дніпропетровської композиторки
Валентини Мартинюк „Відчуття весни” (музичні акварелі для флейти, пан-флейти та капели бандуристів), соліст, лауреат міжнародних конкурсів Юрій Бєднік. Новий, оригінальний
твір, написаний за мотивами поезії Т. Шевченка здивував своєю унікальністю, такого співзвуччя флейти, голосів та бандури ще нікому не вдавалося знайти. Слухачі нібито потрапили
у нереальний світ чогось чарівного та дивовижного.
У сольних виступах студентів консерваторії можна було почути розмаїття образів Т. Шевченка: романтичну поетику українського пейзажу у творі М. Лисенка „Зоре моя вечірняя”
у виконанні Артема Крилова (кл. викл. О.Е. Школи), веселу, грайливу дівчину у жартівливій пісні Я. Степового „Утоптала стежечку” у виконанні Анастасії Расторгуєвої (кл. викл.
О.В. Гопки), самотність, туга за Україною, філософський трагізм у романсі Б. Підгорецького „Минають дні” у виконанні Сергія Лози (кл. викл. О.В. Гопки), зосереджено-роздумливий
настрій, розбите неправдою серце у музичному образі твору М. Лисенка „Чого мені тяжко”
у виконанні Інесси Мухіної (кл. викл. О.В. Гопки), ліричний характер світлого кохання дівчини та парубка у творі І. Шамо „Зацвіла в долині” у виконанні Ірини Курлюк (кл. викл.
О.В. Антощук).
Студенти оперного класу (керівник Максим Козолуп, концертмейстер Людмила Рибак)
проілюстрували сцени з опер О. Білаша „Гайдамаки” та К. Данькевича „Назар Стодоля”. У
слухачів з’явилась рідкісна можливість почути чудові приклади української оперної спадщини середини ХХ ст., яку так рідко сьогодні виконують у театрах.

Слухаючи твір „Сонце заходить” В. Іконника у виконанні хору (керівник Наталія Громченко) можна було уявити чарівні краєвиди України з її неповторними садками, гаями, полями, усю красу нашого рідного краю, а також відчути увесь драматизм важкої долі людини
у неволі, якій не байдужа своя страждала батьківщина. Завершився концерт кантатою „Хустина” Л. Ревуцького (диригент Ігор Дудін, солісти Назар Немченко та Марьяна Рябошлик).
Соціальні проблеми суспільства, які існували внаслідок історично сформованих передумов,
драма людського життя, кохання і відносин загалом – це настрої кантати „Хустина”.
Минають віки, стираються написи на камені, тліють книги, руйнуються будівлі, але слово Шевченка – живе і вічне.
М.С. Березуцька
Заступник директора з навчальної роботи,
викладач кафедри „Виконавське мистецтво”
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Форум виконавців
н а н а р о д н и х і н с т р у м е н та х
Початок весни увірвався у стіни Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки ковтком
свіжого повітря для усіх шанувальників академічних народних інструментів.
Форум виконавців на народних інструментах у рамках міжнародного фестивалю „Музика без меж”, що тривав з 4 по 6 березня 2014 року, став дебютною та грандіозною за
своїми масштабами подією, ініціатором якої був ректор Дніпропетровської консерваторії
ім. М. Глінки Ю.М. Новіков.
Перший день форуму відзначився сольним концертом заслуженого артиста України,
цимбаліста Андрія Войчука. Вперше цимбали лунали у стінах консерваторії як сольний інструмент. Програма виступу включала в себе твори різних композиторів, епох, жанрів та
стилів. Вже перші звуки, що пролунали з-під струн майстра наче магнітом притягли погляди та слух кожного без виключення слухача. Динамічно побудований виступ, де кожний наступний твір органічно доповнював попередній, промайнув на одному подиху.
Справжнім святом став другий день форуму. Концерт оркестру народних інструментів
Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки під керівництвом Сергія Карлова та виступи
яскравих солістів-віртуозів.

Особливо приємно було те, що відкривав концерт соліст, наш земляк, випускник Дніпропетровського музичного училища ім. М. Глінки, нині доцент музичної академії ім. С. Рахманінова м. Ростов-на-Дону, балалаєчник Валентин Терещенко.
Майстерно виконаний твір В. Городовської „Коробейники” створив чудову творчу атмосферу. Витончено прозвучала „Італійська полька” С. Рахманінова. Бездоганна артикуляція та виняткове володіння штриховою палітрою викликало непідробне щире захоплення. І
на завершення виступу надзвичайно емоційна та чуттєва „Російська фантазія” О. Циганкова.
Наступний на сцену вийшов соліст, лауреат міжнародних конкурсів, баяніст Йосиф Пуріц (Росія). Разом з цим талановитим молодим музикантом здійснилась прем’єра в Україні
твору для баяна з оркестром Є. Подгайця „Viva Voice”. Сповнений винятково новими, унікальними звуковими ефектами, дивовижними музичними образами та цікавими ритмічними
комбінаціями твір, бездоганно втілився у майстерності обдарованого баяніста.
Кульмінацією цього святкового вечора став виступ з оркестром народних інструментів
цимбаліста Андрія Войчука, що вже встиг завоювати прихильників серед наших слухачів.
Оригінальні та різноманітні твори прозвучали настільки блискуче, що зал здійнявся аплодувати стоячи.
М.В. Кулінич
Викладач кафедри „Виконавське мистецтво”

Чарующие голоса джаза
8 апреля 2014 года в большом зале Днепропетровской консерватории им. М. Глинки состоялся концерт выпускниц
эстрадно-джазового вокала Ольги Ищенко и Татьяны Кудияровой. Несколько лет назад Ольга и Татьяна поступали в
консерваторию и были приняты в класс Юлии Васильевны Писаренко.
В сольных композициях „Everyday I have the blues” братьев Спаркс, „Stormy Weather” Г. Арлена и Т. Келера, „Nature
Boy” Э. Ахбеза, „Too close for comfort” Д. Бок и Д. Вайса в исполнении О. Ищенко слушателей очаровал незабываемый
тембр голоса, широкая палитра чувств, артистизм и отточенное вокальное мастерство исполнительницы.
Т. Кудиярова, исполнив хиты Ф. Вилдхорна и Д. Мэрфи „Big Time”, Элл Джерроу „Boogi Down”, К. Бейси и
Дж. Вильямса „All right, Okey! You win”, Селин Дион „Song for you”, Эйми Энн Даффи „Mercy” продемонстрировала
яркую экспрессию, широкое дыхание вокальных фраз и масштабную цельность в подаче музыкальных композиций.
Разнообразие жанров всегда приветствуется в концертных программах и поэтому такая интересная форма, как
вокальный дует – в концерте был представлен двумя прекрасными композициями. „Unexpected song” – номер из мюзикла Ллойда Уэббера „Песня и танец”, в котором голоса Татьяны и Ольги сливались и переплетались подчёркивая
красоту тембров и дополняя друг друга.
Для исполнения дуэта „Unforgettable” пригласили выпускника Ю.В. Писаренко, лауреата международных конкурсов Вадима Кочеткова, который вместе с Ольгой Ищенко проникновенно передали незабываемое чувство первой любви.
О.Н. Жукова
Преподаватель кафедры „Исполнительское искусство”  

ВСЕУКРА Ї НС Ь КИ Й ДЕН Ь Б А Я НУ ТА АКОРДЕОНУ
Стає вже доброю традицією щорічно відзначати день Українського баяну та акордеону. Хоча цей інструмент порівняно ще досить
молодий, проте за своє існування зумів завоювати прихильність широкої аудиторії як професіоналів, так й аматорів.
Отримавши удосконалення, баян та акордеон розширили власний горизонт й у середині ХХ століття, увійшли до системи професійної музичної освіти. Імпульсом для подальшої популяризації цих інструментів стає започаткування щорічного Всеросійського Дня
баяну, акордеону та гармоніки, запропоноване кафедрою баяну та акордеону Російської Академії Музики ім. Гнесіних. З 2010 року це
свято проводиться у більшості міст Росії, а в минулому році асоціацією баяністів та акордеоністів України був розпочатий марафон на
честь святкування „Дня Українського баяну та акордеону”. Його ініціатором виступив композитор Володимир Рунчак. Концерти під
цією егідою пройшли більше ніж у 20 містах України, у тому числі й у Дніпропетровську.
Отже, 25 квітня 2014 року вже вдруге зал Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки зібрав прихильників цих інструментів.
Урочисто відкрив концерт голова асоціації баяністів-акордеоністів Дніпропетровської області, лауреат міжнародних конкурсів, член
всеукраїнської музичної спілки, викладач кафедри „Народні інструменти” Андрій Тарасенко, який яскраво продемонстрував власну
віртуозність, професіоналізм та майстерність виконавця. Також у концерті приймали участь: студент училища, лауреат всеукраїнського конкурсу Максим Григоров; студенти Дніпропетровської консерваторії – лауреат Всеукраїнського конкурсу Станіслав Ткачук, лауреати міжнародного конкурсу Микола Шепель, Євген Жила, Олена Коренєва. Гостями концерту були: випускник Дніпропетровської
консерваторії ім. М. Глінки, лауреат міжнародних конкурсів, соліст Дніпропетровського Будинку органної та камерної музики Костянтин Іванченко, а також аспірант Донецької музичної академії ім. С.С. Прокоф’єва, лауреат міжнародних конкурсів Олексій Маняк.
А.Я. Любимова, О.Н. Гусіна
Викладачі спеціалізації „Теорія музики”

3 СТОР.

МУЗИЧНИЙ ВІСНИК
к о н ф е р е н ц і я

осо б и ст і ст ь

„ М у з и ч н е м и с т е ц т в о : п о г л я д у м а йб у т н є ”

С.М. Петросяну – 80!

Саме під такою назвою, 26 – 28 лютого 2014 року відбулась IV Міжнародна науково-практична конференція, в якій
прийняли участь як молоді дослідники, так і відомі науковці.
Слід зазначити, що кожна подія такого масштабу в
Дніпропетровській консерваторії
ім. М. Глінки відрізняється особливими
якостями. Цього року
своєрідною „родзинкою”
конференції
стало тематичне поєднання теорії з практикою, блискучої музикознавчої думки – з
цілою низкою яскравих концертів.
У перший день
конференції прозвучали доповіді студентів вищих музичних
навчальних закладів
України та Росії –
Московської консерваторії ім. П.І. Чайковського (О. Бабенко, кер. Р. Насонов), Національної музичної академії України ім. П.І. Чайковського (Н. Фоменко, кер. Н. ГерасимоваПерсидська), Одеської національної музичної академії
ім. А.В. Нежданової (О. Стрельчук, кер. О. Самойленко),
Донецької державної музичної академії ім. С.С. Прокоф’єва
(О. Задніпряна, кер. О. Антонова), Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки (С. Рижкова, кер. Л. Гонтова; А. Піскунова, М. Скуратовська, кер. В. Скуратовський).
Вдень слухачі мали змогу оцінити справжню „школу”
клавірного мистецтва у виконанні здобувача кафедри старовинної музики Національної музичної академії України
ім. П.І. Чайковського Наталії Фоменко.
А завершився перший день конференції феєричною
прем’єрою опери „Пікова дама” П.І. Чайковського у постановці молодих виконавців творчого проекту „Юна опера”
(керівники Ольга та Володимир Скуратовські).
Другий день наукового діалогу ознаменували виступи
відомих дослідників музичного мистецтва з Росії та України, а саме: доктора мистецтвознавства, професора Російського державного інституту мистецтвознавства Є. Левашева (Москва); кандидата мистецтвознавства, старшого
наукового співробітника Російського державного інститу-

Ко н ц е рт
ЗВУКИ в а л т о р н ы
28 мая 2014 года в Днепродзержинском музыкальном
училище состоялся концерт класса валторны преподавателя Днепропетровской консерватории
им. М. Глинки Владимира Александровича Семеряги. Преподаватель,
исполнитель с сорокалетним стажем представил этот концерт, как
своеобразный отчет
педагогической деятельности.
Valthorn – Лесной
рог – таинственный,
загадочный и невероятно красивый по
тембру инструмент
звучал в руках учеников Владимира Александровича абсолютно различных по
возрасту – от 2 класса музыкальной школы, до 5 курса консерватории.
Программа концерта была невероятно разнообразной. От детской юмористической пьесы „Заводная кукла”
Д. Шостаковича и „Жаворонка” М. Глинки (Г. Коляда – ученик 2 класс музыкальной школы) до современных произведений – саундтрек из кинофильма „Звездные воины” Джона Вильемса, в переложении для квартета валторн Л. Фриппери (А. Деревянко, С. Панченко, М. Черников, А. Соломащенко). Также прозвучало сложнейшее произведение „Лунная охота” Г. Витнера, которое исполнил студента 4 курса
музыкального училища консерватории им. М. Глинки С. Романовский. Музыка чешского композитора Яна Вацлава
Штих-Пунто была представлен 2 и 3 частями концерта для
валторны с оркестром (А. Деревянко).
Кульминацию концерта, которую ярко предвосхитила ведущая Яна Стебловская, определило виртуозное
выступление студенческого брасс-квинтета (П. Хмельков,
С. Иванов, А. Мержук, А. Деревянко, Ф. Ткач) в исполнении
которого прозвучали увертюра и хабанера из оперы „Кармен” Ж. Бизе, „Веснянка” И. Шамо, „Серенада лунного света” Г. Миллера.
Я. Стебловская
Студентка І курса специализации „Музыковедение”

ту мистецтвознавства, викладача Московської консерваторії ім. П.І. Чайковського О. Бобрік; старшого викладача кафедри історії та теорії музики Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки Л. Гонтової, виступ якої передував події
національного масштабу – всеукраїнській прем’єрі кантати
„Amao omi” Г. Канчелі у виконанні хору Дніпропетровської
консерваторії ім. М. Глінки (диригент Н. Громченко) та квартету саксофонів у складі І. Грузіна, В. Лебідя, А. Гельда та
А. Прохоренко.
Далі на слухачів чекали доповіді кандидата мистецтвознавства, доцента кафедри теорії музики Московської державної консерваторії ім. П.І. Чайковського Г. Лижова та доктора мистецтвознавства, професора кафедри історії української музики і музичної фольклористики Національної музичної академії України ім. П.І. Чайковського М. Копиці.
У вечірній програмі під загальною назвою „Моцарт і Сальєрі” прозвучали симфонія № 37 В.А. Моцарта, увертюри до опер „Тарар” та „Фальстаф” А. Сальєрі, а також опера М. Римського-Корсакова „Моцарт і Сальєрі” у виконанні студентів Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки
(О. Журавель – Моцарт, Ю. Субот – Сальєрі, К. Цацин – Сліпий музикант) та симфонічного оркестру консерваторії (художній керівник, диригент та режисер-постановник заслужений діяч мистецтв України Д. Логвін).
У заключний день конференції відбувся майстер-клас
доктора мистецтвознавства, професора Російського державного інституту мистецтвознавства Є. Левашева, а також прозвучали доповіді доктора мистецтвознавства, старшого викладача факультету мистецтв Брістольського університету
П. Фейрклаф (Великобританія) та кандидата мистецтвознавства, доцента кафедри історії музики Московської державної
консерваторії ім. П.І. Чайковського Р. Насонова.
Яскравим тематичним продовженням виступу російського науковця став концерт барочної музики з творів Й.С. Баха,
Г.Ф. Генделя, А. Скарлатті, Б. Марчелло, Г.Ф. Телемана, які
прозвучали у виконанні заслуженого артиста України А. Ільківа (труба), заслуженої артистки України О. Шиналь (сопрано) та камерного оркестру Дніпропетровської консерваторії
ім. М. Глінки (диригент В. Овчаров).
За підсумками конференції відбулось засідання „круглого столу”, учасники якого підкреслили унікальність задуму
та надзвичайно високий професійний рівень цієї визначної
події, що прикрасила собою творче життя Дніпропетровщини.
І.О. Бубнова
Викладач кафедри „Історія та теорія музики”

т в орч е

Тёплая, душевная атмосфера юбилейного концерта,
посвящённого 80-летию Сергея Михайловича Петросяна,
оставила яркое впечатление у присутствующих в концертном зале Днепропетровской консерватории им. М. Глинки.
Прекрасный ведущий
концерта
В.И. Скуратовский,
завораживал глубокой эрудицией и детальными
подробностями биографии
именинника.
Жизненный путь Сергея
Михайловича
был
отождествлён с биографией всей большой страны, которой он посвятил свой талант и творчество от музыкантского воспитанника, военного дирижёра до преподавателя консерватории.
Поздравления юбиляру звучали от различных организаций, обществ, друзей, сотрудников, а также в виде писем
и телеграмм. Исполнительный директор Днепропетровского общества армянской культуры Анаид Владимировна Арзуманова, тепло поздравила именинника и в числе подарков
на сцене появились девушки в ярких национальных костюмах. Армянский танец был тепло встречен нашими зрителями. Собственно с него и началась концертная программа.
Духовой оркестр консерватории, начав своё выступление со специально написанного В.П. Кравченко интернационального музыкального приветствия, словно окунул зрителей в славный мир духовой музыки. Под руководством
Сергея Михайловича звучали известные и поистине любимые народом произведения. Как гимн духовому оркестру,
в исполнении солистки Галины Охотник, прозвучала песня
Матвея Блантера „В городском саду”.
Под впечатлением юбилейного концерта, хочется ещё
раз поздравить Сергея Михайловича Петросяна и пожелать
ему МНОГАЯ ЛЕТА.
В.П. Кравченко
Преподаватель кафедры „Исполнительское искусство”

в з а є м о з б а г ач е н н я

„Чи ми ще зійдемося знову”
Саме з цих слів геніального українського поета мені хочеться розпочати розмову про події, що вже відбулися і які
залишаться в нашому серці і пам’яті надовго!
Нині, коли в Україні конкурсно-фестивальні програми
для музикантів загалом призупинено, виключенням є окремі особистості, які намагаються жити по-справжньому творчим життям і залучають до цього процесу всіх нас. Я маю
на увазі, звичайно, фестиваль „Музика без меж”, який нещодавно пройшов у стінах нашої консерваторії. І відбувся
він (без перебільшення) в часи іспитів і виживання не тільки у сфері суспільно-політико-економічній, а й у сфері культури і мистецтва!
Такою ж визначною подією на Харківщині став Всеукраїнський молодіжний фестиваль бандурного мистецтва „Пісня славить Кобзаря”, який відбувся 14-15 березня завдяки
підтримки народного депутата України, Героя України Віктора Миколайовича Остапчука і був присвячений 200-річчю від Дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Уявіть собі на яких умовах були запрошені капели бандуристів
усіх консерваторій України ‒ безкоштовний проїзд, дводенне
проживання і харчування всіх учасників проекту! Безумовно, величезний виховний вплив фестивалю ми відчули відразу, коли побачили план роботи фестивалю: за два дні, проведені на Харківщині, кожний колектив бандуристів мусив
дати по два сольних концерти і ще брати участь з новою програмою у двох Гала-концертах.
У перший день фестивалю у національних ВНЗ міста відбулись сім концертів, присвячених ювілею Т.Г. Шевченка. Дніпропетровські „Чарівниці” демонстрували концертну програму у Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна – одному із найстаріших університетів Східної Європи. Переважна більшість слухачів були іноземні студенти, для яких бандура це, перш за все, екзотика. Але відверте, щире, виконання наших дівчат хвилювало
серце й бентежило душу! Наступного дня всі сім колективів роз’їхались по маленьким містечкам Харківщини ‒ Ізюм,
Куп’янськ, Борова, Шевченкове з сольними Шевченківськими концертами.
Справжнім сюрпризом була спеціальний гість фестивалю, Народна артистка України Ніна Матвієнко, яка відкрила
вечірній Гала-концерт. Саме на ньому і зустрілись всі учасники ‒ капели бандуристів консерваторій України: Дніпропетровська, Донецька, Києва, Львова, Харкова і Полтави,
мали можливість почути один одного, почерпнути для себе
щось нове, особисте, цікаве.

Наші „Чарівниці” презентували новий твір дніпропетровської композиторки Валентини Мартинюк (Брондзі) „Відчуття весни”, музичні акварелі для пан-флейти, флейти та
капели бандуристів за мотивами поезії Т.Г. Шевченка. Цей
твір став родзинкою концертної програми, що одразу поставило виступ капели на окремий щабель. Сучасні ритмові структури, потактова зміна розміру, незвичні гармонічні
співставлення, абсолютно чарівне звучання й майстерне володіння пан-флейтою і флейтою соліста Юрія Бєдніка, все
це надзвичайною експресією наповнило зал. Взагалі, музика
Валентини Миколаївни емоційна, глибоко духовна, завжди
має значний психологічний вплив. А блискуче виконання у
супроводі капели бандуристок талановитої молодої співачки
Ольги Синякової (клас викладача А.С. Гаркуші) української
народної пісні „Ой я знаю, що гріх маю” в обр. М. Стецюна,
нікого не залишило байдужим й викликало шквал оплесків!
Кожен колектив презентував свої надбання, щедро демонструючи свої потенційні можливості й мистецькі набутки. А
на завершення Гала-концерту прозвучав твір одеського композитора Віктора Власова на слова Т.Г. Шевченка „Чи ми ще
зійдемося знову”, який спільно виконали всі капели бандуристів.
С.В. Овчарова
Заслужений працівник культури України,
доцент кафедри „Виконавське мистецтво”
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ВЕСН Я НИ Й КАЛЕ Й ДОСКО П МЕЛОДІ Й
Підтримка і розвиток дитячої
музичної творчості, пошук талановитої молоді є головною метою
конкурсу-фестивалю
„Дніпрова
пісня” ім. А.К. Поставної, який вже
у вісімнадцятий раз розкрив свої
двері перед шановною аудиторією.
9 квітня 2014 року в Дніпропетровській консерваторії ім. М. Глінки
урочистими фанфарами задзвеніло відкриття конкурсу-фестивалю
„Дніпрова пісня” ім. А.К. Поставної під девізом „Весняний калейдоскоп мелодій”.
Головною умовою цьогорічного конкурсу-фестивалю було виконання авторського твору (вокального або інструментального), написаного учнем. Жанрова палітра обмежувалась творами присвяченими рідній Дніпропетровщині, пейзажною сферою та жартівливою тематикою. Виступи учасників конкурсу оцінювались комплексно, враховуючи не тільки якість написаного твору, але і його виконання. Учасниками конкурсу-фестивалю стали біля 20 учнів музичних шкіл та шкіл естетичного виховання м. Дніпропетровська та області, які розподілялись на різні вікові категорії. Приємно відзначити, що в останні декілька років до складу конкурсантів „Дніпрової пісні” залучаються студенти нашого училища та консерваторії.
А.Я. Любимова, О.Н. Гусіна
Викладачі спеціалізації „Теорія музики”

Главной Библиотеке Днепропетровщины – 180 лет!

В теплый майский день поздравляем с юбилеем Областную Универсальную Научную Библиотеку имени Первоучителей славянских Кирилла и Мефодия и всех сотрудников этого храма знаний. Самые наилучшие пожелания добра, мира, творческих успехов от имени коллектива Дне-

пропетровской консерватории им. М. Глинки – сотрудникам
отдела искусств. Наше тесное многолетнее сотрудничество
открыло новую страницу в популяризации музыкальной
культуры края. В этом отделе, деятельности консерватории
посвящались выставки и презентации книг, заседания городского клуба книголюбов „Литературная гостиная”. Здесь
проходили встречи с деятелями искусства, прославившими
наш город. Премьеры книг серии „Выдающиеся музыканты
Днепропетровщины” (автор проекта – Т.А. Медведникова) с
привлечением общественности города, студентов, преподавателей, журналистов, издателей получили широкий резонанс в музыкальных кругах не только области, но и Украины
в целом. Услугами Библиотеки и ее информационными
источниками пользуются преподаватели консерватории
Н.В. Проценко, В.В. Громченко, И.Н. Рябцева, М.А. Нитиевская и другие, что помогает им в учебной работе.
Мы рады тому, что у нас есть такие замечательные творческие партнеры и помощники. От души желаем Библиотеке
процветания, а ее сотрудникам – вдохновения и благодарных
читателей.

В здоровом теле – здоровый дух!
Согласно одному из более распространенных определений, физическая культура является „частью общечеловеческой культуры, всей совокупности достижений общества в создании и рациональном использовании социальных
средств, методов и условий направленного физического совершенствования человека”. Поэтому физическую культуру, как часть общечеловеческого развития, нельзя приуменьшать, а, уж тем более, отбрасывать, когда речь идет о подготовке специалистов-музыкантов. Преподаватели физического воспитания консерватории А.А. Алферов, И.П. Хлебодарова, Е.А. Коряка, А.С. Ивченко проводят активную работу
в этом направлении.
Так, в ноябре 2013 года прошла спартакиада по легкой
атлетике среди ВУЗов І-ІІ у. а. Музыкальное училище консерватории было представлено командой студентов, которые
показали достойный результат на различных дистанциях, а
Ткачук Виктория (студентка І курса) на дистанции 3000 м
оказалась в лидерах и финишировала с 2 результатом.
В марте 2014 года состоялся ежегодный турнир по настольному теннису, в котором уже три года подряд не знают поражения студент 4 курса факультета Жолудев Вячеслав
и студентка 2 курса училища Гневышева Наталья. В очередной раз они продемонстрировали высокий уровень мастерства: заняли первые места среди студентов учебных заведений нашего города.
Традиционными для Днепропетровской консерватории
им. М. Глинки стали соревнования по пауэрли́фтингу (англ.
Powerlifting: power– „сила” + lift – „поднимать”) – силовой
вид спорта, суть которого заключается в преодолении сопротивления максимально тяжелого для спортсмена веса в приседе, жиме лежа и тяге штанги с помоста.
Так, 11 – 13 ноября 2013 года в спортивном зале консерватории был проведен чемпионат Днепропетровской области по пауэрлифтингу среди юношей и девушек, в которых
принял участие студент ІІ курса училища Явон Николай. На
этих соревнованиях в упорной борьбе он занял 2 место.
13 – 15 декабря 2013 года стартовал Кубок Днепропетровской области по жиму лежа. В нем приняли участия трое
студентов консерватории разных курсов: Явон Николай (сту-
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дент 2 курса училища) занял 2 место с результатом 72,5 кг;
Войная Анастасия (студентка 2 курса факультета) заняла 3
место с результатом 65 кг; Мазур Марина (студентка 5 курса факультета) лишь по собственному весу проиграла сопер-

нице золотую медаль и заняла 2 место с результатом 42,5 кг.
Начало 2014 года порадовало еще одним спортивным событием. 4 – 5 января прошел областной чемпионат по троеборью среди всех возрастных групп. Войная Анастасия традиционно добавила в свою копилку еще одну золотую медаль. Среди юниоров продемонстрировал свой лучший результат Макаров Глеб (студент 4 курса училища).
Спортивные соревнования, имеют целью выявления
сильнейших спортсменов и команд, высших спортивных достижений, совершенствования спортивного мастерства, пропаганду физической культуры и спорта, мотивацию к занятиям с оздоровительной направленностью.
И.П. Хлебодарова
Мастер спорта Украины международного класса,
преподаватель кафедры „Соц.-гум. дисциплины”  
Е.А. Коряка
Кандидат в мастера спорта, преподаватель
кафедры „Соц.-гум. дисциплины”
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Н а ш и в е т е ра н ы
Дорогому учителю, другу, человеку светлой души Эмилии Порфирьевне Гурьевой исполнилось 85 лет!
В педагогическом коллективе Эмилию Порфирьевну всегда отличала высокая культура, высокопрофессиональная образованность, интеллигентность,
утончённость
характера и необыкновенная женская красота. Более 30 лет
она преподавала на отделе „Специальное фортепиано” Днепропетровского музыкального училища им. М.И. Глинки, а теперь её ученики продолжают лучшие традиции этого
замечательного большого коллектива.
Молодая душой, Эмилия Порфирьевна Гурьева и сейчас
делится с педагогами бесценным опытом, запасом знаний,
педагогической и жизненной мудростью.
С пожеланиями крепкого здоровья, радости, жизненной
энергии, с любовью и низким поклоном Ваши ученики, друзья и коллеги.
И.А. Хорошко, И.Ф. Филатова
Преподаватели кафедры „Исполнительское искусство”      

„Мисс К ульт ура 2014”
Восемь лучших девушек четырех ВУЗов Днепропетровска (Днепропетровская консерватория им. М. Глинки, Днепропетровское педагогическое училище ДНУ им. О. Гончара, Днепропетровский колледж культуры и искусств, Днепропетровский театрально-художественный колледж) собрались в Большом зале консерватории 14 марта 2014 года,
чтобы раскрыть свои таланты, подарить свое обаяние, красоту и хорошее настроение зрителям. Все эти девушки имели равные шансы для победы, но только одна была увенчана главным званием „Мисс Культура 2014”.
На суд жюри и публики девушки представили заранее
подготовленные визитки и творческие номера, 3 вида дефиле в разных образах и
вальс. Девушки целый
месяц встречались для
многочасовых репетиций, а также индивидуально готовились к отдельным этапам конкурса.
Членами
жюри
стали представители
фэшн-бизнеса, председатель жюри – Елизавета Аршавская, профессиональная
топмодель, менеджер по
моделингу модельного
агенства Dnepr-models.
По совокупности
оценок жюри определили не только абсолютную победительницу, но и другие номинации, среди которых
приз зрительских симпатий, приз спонсорАнастасия Шевчук
ских симпатий.
Номинации распределили таким образом:
Мисс Культура 2014 – Шевчук Анастасия (Днепропетровская консерватория им. М. Глинки);
Мисс Зрительских симпатий и Мисс Стиль – Лущинская
Юлия (Днепропетровский театрально-художественный колледж);
Мисс Спонсорских симпатий и Мисс Талант – Борута
Виктория (Днепропетровский театрально-художественный
колледж);
Мисс Эрудиция – Рина Граф (Днепропетровский колледж культуры и искусств);
Мисс Грация – Александра Шуракова (Днепропетровский колледж культуры и искусств);
Мисс Загадочность – Екатерина Резниченко (Днепропетровский педагогический колледж Днепропетровского Национального университета им. О. Гончара);
Мисс Романтика – Александра Резник (Днепропетровский педагогический колледж Днепропетровского Национального университета им. О. Гончара);
Мисс Оригинальность – Элина Рамазанова (Днепропетровская консерватория им. М. Глинки).
А.С. Ивченко
Зам. директора по гуманитарной и воспит. работе,
преподаватель кафедры „Соц.-гум. дисциплины”
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