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ВС Е У К РА Ї Н С Ь К И Й Ф Е СТ И ВА Л Ь ВО К А Л Ь Н О Г О М И СТ Е Ц Т ВА
ПрИумножая
вокальные традиции
С 14 по 16 апреля 2011 года в концертных залах
Днепропетровской консерватории им. М. Глинки проходил
VІІІ Всеукраинский фестиваль вокального искусства
им. Бориса Гмыри. Приятно сознавать, что именно на
Днепропетровщине родилась и ярко продолжается уже на
протяжении 8 лет традиция, которая связана с искусством
пения, призвана приумножать духовность и открывать новые
имена, таланты юношества. Прекрасным образцом в этом
является имя выдающегося певца-артиста Бориса Гмыри,
который своим примером, всей творческой жизнью является
источником эстетического наслаждения для всех поколений
певцов – в прошлом, настоящем и будущем.

Традиционно жюри фестиваля возглавил великолепный
камерный певец, истинный продолжатель белль-канто
Б. Гмыри, Народный артист Украины, Лауреат Национальной

Т В О Р Ч ий

п роект

Концерт
симфонічного
оркестру
Наближається до завершення 2010 – 2011 навчальний рік і
поступово пригадуються найбільш знакові події мистецького
життя Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки, якими
й увійде в історію музичної культури краю наш навчальний
заклад. Серед великого числа конкурсів, концертів,
фестивалів, майстер-класів, творчих зустрічей перш за
все вирізняються ті, ідейна спрямованість яких позначена
великим просвітницьким та культуротворчим значенням.

премии им. Т. Шевченко, профессор Национальной
музыкальной академии Украины им. П.И. Чайковского
В.Г. Буймистер (Киев). Также в состав жюри вошли:
главный дирижер Днепропетровского театра оперы и
балета, Народный артист Украины В.Г. Гаркуша; Народная
артистка Украины, заведующая кафедрой „Исполнительское
искусство” Днепропетровской консерватории им. М. Глинки
Н.А.
Суржина;
Заслуженная
артистка
Украины,
преподаватель Киевского Национального университета
культуры и искусств Н. Пелых; лауреат Международной
премии им. Лео Виташинского, солистка Одесского
Национального театра оперы и балета И. Красилина;
преподаватель Харьковского Национального университета
искусств им. И. Котляревского Л. Деркач; заведующая ПЦК
„Академическое пение” Днепропетровской консерватории
им. М. Глинки О. Школа; заместитель начальника отдела
искусств и культурно-массовой работы управления культуры
и искусств Днепропетровского городского совета, музыковед
Ю. Красношлык.
Нынешний фестиваль собрал в Днепропетровске
130 участников. Вокалисты из Донецка, Одессы,
Львова, Харькова, Полтавы, Херсона, Кировограда,
Днепродзержинска, Павлограда, а также певец из ближнего
зарубежья А. Володченко (г. Минск, Беларусь). Возраст
участников делился на три категории – младшие (8-12 лет),
средние (12-18 лет), старшие (18-25 лет).
Исполнительский уровень, четкое интонирование,
разнообразный репертуар, академический стиль звуковедения,
мастерство концертмейстеров, – были отмечены членами
жюри единогласно. Ярким открытием фестиваля стал
баритон Виталий Лашко (Харьков) получивший Гран-при
(впервые за 8 лет фестиваля). Также жюри были отмечены
меццо-сопрано Мария Косенкова (Одесса), обладающая
сильным голосом; тенор Виктор Мельник (Одесса),
получивший специальный приз за исполнение арии Рудольфа
из оперы „Богема” Дж. Пуччини; незаурядные артистические
данные продемонстрировал Денис Жданов (Херсон).
Выразительно показали себя студенты Днепропетровской
консерватории им. М. Глинки В. Бабенко, Д. Пономарева
(кл. преп. О.Э. Школы); Ю. Клименко (кл. преп. Е.Е. Гетало),
А. Твердова (кл. преп. Л.А. Гавриленко), Д. Косорукова (кл.

преп. А.С. Гаркуши) и многие другие. Который год подряд
на фестиваль привозит своих воспитанников замечательный
педагог, энтузиаст, талантливая Леонида Градосельская. В
этом году выступало семь её учеников. Яркие исполнители
Я. Татарова, Р. Гуляев прославили Днепродзержинское
музыкальное училище.

Одним з таких масштабних заходів є творчий проект „Молоді
таланти Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки – для
молоді міста”. Вже два роки поспіль з різних концертних сцен
міста Дніпропетровська найкращі колективи консерваторії
дарують високе музичне мистецтво своїм одноліткам, у такий
спосіб сприяючи духовному розвитку молодого покоління.
Кульмінацією цьогорічної серії концертів у рамках даного
проекту впевнено можна назвати виступ студентського
симфонічного оркестру, який відбувся 28 квітня 2011
року в концертній залі Дніпропетровської консерваторії
ім. М. Глінки.
Концерт відкрився першою частиною Симфонії
D-dur № 38 В.А. Моцарта (диригент С. Хоровець). Певна
доля виконавської обережності відчувалась у перших
звуках твору, музиканти ніби входили у нове акустичне
відчуття переповненої концертної зали. Поступово акорди
насичувались емоційною виразністю, а мелодія все
більше випромінювала абсолютне світло музики великого
композитора.

Молитовними інтонаціями був наповнений „плач”
віолончелі у творі М. Бруха „Кол нідрей”, створеного на
основі мелодії древнього єврейського псалму. Сумний,
ламентозний характер музики-молитви був проникливо
відтворений віолончелісткою Катериною Черновою.
Душевна трагедія кохання постала у каватині Алеко з
опери С. Рахманінова „Алеко”. Соліст Євгеній Заморський
натхненно передав образ закоханого чоловіка, його глибоку
душевну драму спричинену невірністю коханої. Безупинний
сердечний біль героя підкреслювався довгими крещендо
як у партії вокаліста, так і в звучанні оркестру (диригент
С. Хоровець).
Далі прозвучала музика, яка за словами ведучого
концерту В. Скуратовського, воістину дихає повітрям
музичної столиці світу – Відня. Саме у цьому австрійському
місті народився жанр оперети, представлений у концерті
Увертюрою до оперети „Легка кавалерія” Ф. Зуппе.
Урочисто-бравурний характер твору яскраво підкреслювався
фанфарними інтонаціями мідної духової групи, віртуозні
пасажі струнних створювали активний, життєрадісний
настрій (диригент С. Хоровець).
Кульмінацією концертного вечора стало виконання
симфонічної картини „Острів мертвих” С. Рахманінова
(диригент В. Олійник). Барвами музичної зображальності
були майстерно відтворені плескання водної пучини, ледь
помітний рух човна та поступово наростаюча тривога
наближення до таємничого острову, обережні перші кроки та
містичне знайомство з його позаземними мешканцями.
Увесь вечір на сцені, поряд з музикантами був незмінний
ведучий концертів даного проекту В.І. Скуратовський.
Представляючи слухачам музичні твори, він не тільки готував
молодь до їх сприйняття, але й допомагав оркестрантам
осягнути відповідний емоційно-художній зміст музики.
У завершенні прозвучала Концертна фантазія на теми
пісень „Бітлз” (диригент В. Олійник). Багата музична палітра
почуттів невимовно осягнула багатогранність емоційного
світу життя, стверджуючи його незгасаючу енергію та
безупинність еволюціонування.
В.В. Громченко
Проректор з наукової роботи,
кандидат мистецтвознавства, доцент
кафедри „Виконавське мистецтво”

Центральным событием фестиваля стал мастер-класс
В.Г. Буймистера. Его педагогическая и человеческая манера
проведения занятия создала атмосферу особого душевного
тепла; были и трогательные слёзы приобщения к высокому
пониманию искусства В.Г. Буймистера. Много музыки,
советов, вопросов и ответов по методике обучения пению,
т.е. всего того, чем так богата фестивальная весна, которая
пришла, разбуженная молодыми голосами.
Н.А. Суржина
Народная артистка СССР
Зав. кафедрой „Исполнительское искусство”
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МУЗИЧНИЙ ВІСНИК
ФЕСТИВАЛЬ

РЕЦЕНЗІЯ

НА СЦЕНІ ЮНІ БАЯНІСТИ
ТА АКОРДЕОНІСТИ

Концерт випускників класу
камерного ансамблю та
концертмейстерської
майстерності

VІ Всеукраїнський фестиваль-конкурс юних баяністів та акордеоністів
ім. М. Різоля став однією з визначних музичних подій 2011 року. Як завжди,
фестиваль-конкурс стартував у Великій залі Дніпропетровської консерваторії
ім. М. Глінки. Переповнена зала стала місцем радісних зустрічей майже всіх
баяністів та акордеоністів Дніпропетровщини та численних гостей.

У фестивалі-конкурсі взяли участь близько 330 учасників з 24 міст (дев’ять
областей України). Сам конкурс пройшов у Дніпропетровській дитячій музичній
школі № 15. В урочистому відкритті, яке відбулося у Дніпропетровській
консерваторії ім. М. Глінки виступив оркестр народних інструментів консерваторії
під керівництвом диригента О. Коваленко. Прозвучав твір народної музики „Біля
воріт”. Лауреат міжнародних конкурсів С. Карлов емоційно та віртуозно виконав
третю частину Концерту для бандонеона з оркестром А. П’яццоли.
Сенсацією та своєрідним творчим подарунком для багатьох шанувальників
мистецтва гри на народних інструментах можна назвати виступ всесвітньовідомого
Київського квартету баяністів ім. М. Різоля. У його складі: Народний артист
України С. Грінченко, Заслужені артисти України Р. Малаченко, І. Саєнко,
О. Шиян. Публіка супроводжувала гучними аплодисментами кожну композицію
з їх багатого репертуару: „Мелодія”, „Іспанський танець” М. Скорика, „Токката”
В. Довженка - М. Різоля, „Чардаш” М. Різоля, „Ноктюрн” Ю. Романова, „Отрада”
В. Чернікова, „Коломийка” В. Зубицького, „Весняна хора” В. Раду - С. Грінченка та ін.
Фестиваль-конкурс ім. М. Різоля привітав телеграмою Голова Всеукраїнської
музичної спілки, Герой України, Народний артист України, лауреат Національної
премії ім. Т. Шевченка А. Авдієвський. Побажаємо довгих та плідних років цьому
прекрасному заходу. До нових зустрічей, фестиваль!
А.А. Тулянцев
Кандидат мистецтвознавства,
доцент кафедри „Історія та теорія музики”

ТВОР Ч І

ЗУСТРІ Ч І

Концерт Андрія Остапенка
Довго очикуваним та професійно корисним став концерт і творча зустріч
з відомим київським гітаристом, солістом Національної філармонії України,
лауреатом міжнародних конкурсів, Заслуженим артистом України Андрієм
Остапенком.

Концерт відомого українського гітариста відбувся 13 квітня 2011 року в
концертній залі Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки.
У виконанні Андрія Остапенка прозвучали твори класичної та сучасної
оригінальної музики для гітари, – композиції іспанських, італійських, французьких
і латиноамериканських композиторі, серед яких І. Альбеніс, Л. Леньяні, Е. Саті,
Х. Родріго, Л. Брауер та ін. Після концерту відбувся майстер-клас Андрія Остапенка
зі студентами консерваторії, в якому окрім технологічних проблем виконавства,
пророблялись також питання стилістики виконання барочної та класичної музики
для гітари.
Ю.В. Радзецький
Викладач кафедри „Виконавське мистецтво”

Яскравою подією, яка за своєю специфікою найбільш відповідає практичним
мистецьким реаліям сьогодення, можна назвати концерт студентів-випускників
класу камерного ансамблю та концертмейстерської майстерності викладача
Г.В. Виноградової, який відбувся 21 квітня 2011 року в концертній залі
Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки.
Професійні судьби переважної більшості піаністів красномовно засвідчують,
що висока ансамблева культура, навички читання нот з листа, виконавська
мобільність, здатність до осягнення та сприйняття колективної ідейно-художньої
образності твору є запорукою успішної виконавсько-творчої реалізації митця.
Мистецтво ансамблю – одним з найвищих ступенів професіоналізму музиканта.
Відкрив концертну програму виступ Катерини Миколайко (вокал) та Гліба
Адлуцького (фортепіано). Від перших звуків пісні „Звучать ніжніше свирілі”
Й. Брамса широта мелодичної лінії малювала романтичні хвилі з їх стрімким
висхідним рухом та поступовим послабленням, утворюючи душевно-проникливу,
камерну атмосферу. Відчуття емоційної розкутості надихнуло на подальше
сприйняття музики вражень, основою яких стали „Польові квіти” К. Дебюсі
(викон. К. Миколайко та Г. Адлуцький). Відображенням душевних переживань
людини постав „Роздум” П. Чайковського у виконанні Катерини Коляди (скрипка)
та Анни Шанталової (фортепіано). Заглиблення у щойно представлені людські
помисли відкрило вічну тему складної взаємодії добра та зла, диявольського та
божественного, яку емоційно представили у Сцені та арії Маргарити з опери
„Фауст” Ш. Гуно Ольга Антощук (вокал) та Марія Лобкова (фортепіано).
З особливою поетичністю позначеною як емоційною, так і мовною природою
слова постав виступ Сергія Ємельянова (кларнет) та Гліба Адлуцького (фортепіано)
у виконанні яких прозвучав Сонет Петрарки № 123 Ф. Ліста. Вдалим композиційним
рішенням у побудові програми концерту стало виконання К. Миколайко та
А. Шанталовою двох надзвичайно контрастних творів: ніжна, лірично-прониклива
пісня „Душа, – се конвалія ніжна” І. Алчевського та стрімка, активно-поривчаста
„Пісня відьом” Ф. Мендельсона.
Елегантною вишуканістю та граціозністю вирізнялось виконання „Тарантели”
К. Сен-Санса – Сергій Ємельянов (кларнет), Юрій Бєднік (флейта) та Павло
Мінгальов (фортепіано). Ідеальність форми, прозорість фактури, органічність та
водночас рафінованість музичної мови французького композитора розкривалась
перш за все високим рівнем штрихової та артикуляційної майстерності виконавців.
Український мелодизм з його знаковим кантиленним характером був виразно
представлений К. Миколайко та Г. Адлуцьким у Сцені та аріозо Марії з опери
„Мазепа” П. Чайковського.
Багатими колористично-тембральними барвами як у співі солістки, так і в
партії фортепіано були наповнені пишні гроздя бузку, який розкрив власні квіти
у свій природній „Час бузку” Е. Шоссона. Світлою лірикою глибин людської душі
був наповнений романс „Вони відповідали” С. Рахманінова (викон. О. Антощук та
М. Лобкова).
Яскраву вокальну мініатюру „Піршество” Дж. Росіні з тонкою передачею
її безтурботного, простодушного характеру виразно виконали К. Миколайко
та П. Мінгальов. Певною долею інтригуючої непередбаченості викликаної
мистецтвом імпровізації позначилась „Фуга” з джазової сюїти Клода Боліна у
виконанні Ю. Бєдніка та М. Лобкової. Емоційно-виразна експресія супроводжувала
виступ К. Коляди та А. Шанталової, які представили слухачам Сонату для скрипки
та фортепіано К. Шимановського. Душевні муки, які приводять людину до слова
молитви з драматичним трагізмом, з жадобою до каяття пролунали у романсі
„Молитва” С. Рахманінова (викон. К. Миколайко та П. Мінгальов).
Вже традиційно, представлення кожного твору супроводжувалось введенням
слухачів в образну сферу музики. Ведучий концерту В. Скуратовський,
впевнено гортаючи сторінки „Книги часу”, представив один з шедеврів музичної
культури ХХ століття – Фортепіанне тріо e-moll, ор. 67 Д. Шостаковича
(пам’яті І. Солертинського). Глибока душевна трагедія з сердечним надривом
від усвідомлення неминучості людської долі була виразно розкрита молодими
виконавцями – Діаною Нагорною (скрипка), Оленою Яценко (віолончель) та
Павлом Мінгальовим (фортепіано).

Теплі слова подяки натхненнику та організатору цього концерту, викладачу
Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки Г.В. Виноградовій стали яскравим
акордом, який завершив це неповторне свято музики.

В.В. Громченко
Проректор з наукової роботи,
кандидат мистецтвознавства, доцент
кафедри „Виконавське мистецтво”

МУЗИЧНИЙ ВІСНИК
А К Т УА Л Ь Н О

соціальні, морально-етичні, духовні, а також політичні
проблеми сьогодення. Сучасну молодь цікавила оцінка
Любомира Гузара щодо взаємодії між державою

Треба зазначити, що Любомир Гузар є прекрасним
оратором. Він володіє увагою аудиторії, його голос
має безліч інтонаційних відтінків, манера спілкування
зі слухачами – шляхетна та інтелігентна. Кожна
відповідь на поставлене питання – це глибокий та
корисний духовно-етичний урок, який, безумовно,
допоможе людям різних генерацій знайти відповіді на
свої нелегкі внутрішні переживання.
Зустріч з Любомиром Гузаром стала новим етапом
у житті багатьох слухачів. Особливо аудиторію
вразили слова його високопреосвященства про власне
відношення до музики. Любомир Гузар відзначив, що
люди завжди повинні орієнтуватися на такі істини
як Правда, Добро, Любов і Музика, яка за його
висловлюванням несе у суспільство велику красу, якої
так бракує усім сучасникам.
У завершені зустрічі студенти консерваторії
подарували високому гостю невеликий концерт,
чим засвідчили шанобливе ставлення та повагу до
величних слів духовності.

та церквою, питання орієнтації людини на духовні
цінності, ставлення до історії СРСР, до першої та другої
світових війн та ін.

А.А. Тулянцев
Кандидат мистецтвознавства,
доцент кафедри „Історія та теорія музики”

марафону, відбувається складний процес кристалізації
професійно-виконавського рівня колективів. Постійне
зростання майстерності вбачається перш за все у
збільшені кількості творів a cappella, якісне виконання
яких є високим критерієм професійності. Також
звертає увагу репертуар, який суттєво розширив
кордони від візантійських розспівів до творів сучасних
композиторів (В. Мартинюк, Б. Фільц, І. Карабиць та ін.).
На високому рівні позначились виконавськотехнологічні та художньо-виразові засоби музичного
мовлення (ланцюгове дихання, артикуляція, динамічні
градації, штрихова палітра та ін.). За словами члена
журі, завідуючої відділом „Хорове диригування”
Криворізького музичного училища Т. Месропової
загальний професійно-виконавський рівень колективів,
порівняно з минулими роками, значно виріс. Важливе
місце в еволюційному процесі майстерності відіграють
майстер-класи, які проводять у рамках фестивалю

найдосвідченіші хорові диригенти. Так цьогорічне
свято хорової музики позначилось яскравим
спілкуванням з досвідченою майстринею хорового
мистецтва, керівником хору молодших класів „Весна”
Криворізької ДМШ № 13 М. Терещенко.
Серед багатьох колективів що прийняли участь
у фестивалі журі, на чолі з відомим композитором,
Заслужений діячем мистецтв України Віктором
Степурко, визначило найкращих: хор молодших класів
„Весна” Криворізької ДМШ № 13 кер. М.М. Терещенко
(І місце), вокальний ансамбль „Пролісок” Криворізької
ДМШ № 3 кер. Н.О. Алексеюк (І місце), хор старших
класів Криворізької ДМШ № 1 кер. О.В. Ковальська
(І місце), хор молодших класів Дніпропетровської
ДМШ № 17 кер. Ю.Ю. Іванова (ІІ місце), вокальний
ансамбль „Барвінок” Павлоградської ДМШ № 1
кер. О.Ю. Шипіло (ІІ місце), хор старших класів
Дніпропетровської ДМШ № 16 кер. І.П. Кураєва
(ІІ місце), хор молодших класів Дніпропетровської
ДМШ № 10 кер. І.О. Куценко (ІІІ місце), вокальний
ансамбль Павлоградської ДМШ № 3 кер. М.В. Логінова
(ІІІ місце), хор старших класів „Світанок”
Дніпропетровської ДМШ № 9 кер. С.І. Забарний
(ІІІ місце).
Володарем призу глядацьких симпатій став хор
хлопчиків „Нові голоси” Павлоградської ДМШ № 2
кер. Л.В. Філатова.
Подякуємо всім членам організаційного комітету
фестивалю – викладачам спеціалізації „Хорове
диригування” на чолі з ідейним натхненником
фестивального дійства О.Л. Леонтьєвою.
Можна впевнено стверджувати, що фестиваль
стоїть на порозі розширення власних меж та набуття у
недалекому майбутньому всеукраїнського статусу.

Слова духовності
11 травня 2011 року відбулась зустріч студентів
та викладачів Дніпропетровської консерваторії
ім. М. Глінки з видатним суспільним діячем, доктором
богослов’я, кардиналом Римо-Католицької Церкви,
предстоятелем Української Греко-Католицької Церкви
(2005 – 2011), верховним архієпископом Любомиром
Гузаром. Безперечно, це велика історична подія не
тільки у житті консерваторії, але й для усього регіону.
Переповнена концертна зала Дніпропетровської
консерваторії ім. М. Глінки не могла вмістити
бажаючих доторкнутися до вершин духовності та
культури, які несе у сучасне життя такий високий
гість. Любомир Гузар провів унікальну лекцію, яка
нагадувала інтелектуальну бесіду мудрої людини з
представниками різних поколінь, релігійних поглядів,
художніх уподобань. Радісно те, що студенти та
викладачі консерваторії виявили активність у діалозі,
ставили актуальні питання, які окреслювали важливі

ФЕСТИВАЛЬ

Дзвенять
голоси Січеслава
Ось вже в третій раз Дніпропетровськ стає
центром єднання багаточисленної творчої молоді з
усього регіону, на ІІІ Обласному фестивалі хорової
музики „Дзвенять голоси Січеслава”, який відбувся
3 квітня 2011 року в Дніпропетровській консерваторії
ім. М. Глінки.
Традиційно у фестивалі приймають участь хори
молодших і старших класів музичних шкіл та хорові
колективі музичних училищ області. Відзначимо, що
окрім популяризації хорового мистецтва, залучення до
музичної культури молодого покоління під час хорового
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В.В. Громченко
Проректор з наукової роботи,
кандидат мистецтвознавства, доцент
кафедри „Виконавське мистецтво”

МУЗИЧНА ШКОЛА

Звітують
наймолодші
Навчання музиці, співам, виховання творчої
особистості, пошук життєвих цінностей та орієнтирів
– найважливіші завдання педагогів дитячої музичної
школи Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки.
Завдяки кропіткій роботі викладачів з кожним виступом
на сцені малої зали вихованці закладу формуються
і „ростуть” як співаки та музиканти. Підготовка
майбутніх артистів починається на місцевих сценах,
під час відкритих та звітних концертів.
22 квітня 2011 року відбувся звітний концерт учнів
музичної школи консерваторії. Концерт пройшов на
гідному рівні і вкотре продемонстрував високий рівень
учнів та їх викладачів.
А похвалитись музичній школі дійсно є чим, адже
учні – бажані учасники загальноміських заходів,
хорових фестивалів, мистецьких конкурсів обласного
та загальноукраїнського рівня.
Виступи переможців конкурсів стали основою
звітного концерту, в програмі якого були представлені

усі відділи музичної школи: фортепіанний, струнний,
духовий, народний та вокальний.
В заході взяли участь: молодший хор музичної
школи консерваторії, учні відділу „Фортепіано”
– Шпрінгер Дар’я (5 клас, викл. О.М. Горнікова),
Михайловська Аліса (8 клас, викл. О.М. Горнікова),
Фельдман Василь (4 клас, викл. Ю.В. Житна),
Юськова Єлизавета (4 клас, викл. Ю.В. Житна); учні
відділу „Струнні інструменти” – дует підготовчого
класу у складі Манько Ганни та Шаріної Уляни

(викл. І.О. Осєнєва), Льовочкіна Олександра
(2 клас, викладач І.Г. Євмінова), Панченко Марія
(8 клас, викл. В.В. Яценко), Федоренко Есфір (1 рік
навчання, викладач В.В. Яценко); учні відділу „Духові
інструменти” – Матвієнко Софія (2 клас, викладач
Ф.А. Денисенко), Селегенєва Юліана (2 клас, викл.
Ф.А. Денисенко), Томчук Костянтин (3 клас, викл.
В.О. Семеряга), Луценко Катерина (4 клас, викладач
О.І. Гурін); учні відділу „Народні інструменти” –
Букін Анатолій (1 клас, викл. В.О. Красношлик),
Вениславський Олександр (2 клас, викл. І.П. Лисогор),
Лучко Дар’я (2 клас, викл. Н.В. Хмель), Дружинін
Антон (3 клас, викл. А.Г. Ялоза) та відділу „Спів” –
Моня Дарина (1 клас, викл. М.С. Козолуп), Серга
Дар’я (2 клас, викл. К.Ю. Миколайко), Косорукова
Дар’я (2 клас, викладач А.С. Гаркуша), Ліс’їх Артем
(2 клас, викл. В.Ю. Кіяшко).
Концерт тривав годину і весь цей час у малій
концертній залі консерваторії панувала тепла
атмосфера. А завершився захід нагородженням
почесними грамотами та подарунками переможців, а
також подяками, що пролунали на адресу викладачів,
учнів та їх батьків.
В.М. Карась
Директор музичної школи
Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки
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МУЗИЧНИЙ ВІСНИК
РЕЦЕНЗІЯ

Мовою
Донецького джазу
Джаз люблять усі пори року, але весна найбільш,
адже провесінь – це час оновлення усього і, безумовно,
концертного життя Дніпропетровської консерваторії
ім. М. Глінки. 13 квітня 2011 року у Великому залі
консерваторії відбувся концерт джазового колективу
з Донецьку „Interplay quartet” (Валентина Стреліна –
вокал; Кирило Максименко – фортепіано, клавішні;
Вадим Корнута – барабани; Юрій Нацвлішвілі –
контрабас, бас-гітара).
Цікавим та оригінальним у трактовці виконуваних
творів було те, що вокалістка, яка виступає
лідером колективу, виконувала роль повноправного
інструмента квартету. Виразно була втілена ідея
легендарного джазового музиканта Боббі Мак Ферріна
– скет-імітації (відтворення голосом звучання різних

мі ж наро д ні
З В ’ Я З К И

Майстер-клас
Девіда Асбурі (США)
Багатогранний процес навчання включає у себе чимало
нових форм передачі знань, професійних навичок студентам.
Однією з таких новацій, яка успішно представлена у
навчальному процесі Дніпропетровської консерваторії
ім. М. Глінки є майстер-класи відомих музикантів
сучасності. 7 квітня 2011 року до консерваторії завітав
американський гітарист, володар ступеня доктора музики
Техаського університету Девід Асбурі.

Майстер-клас та концерт американського музиканта
розкрили багатство виконавського та педагогічного
таланту митця. Виконавець представив дніпропетровським
меломанам твори для гітари американських та англійських
композиторів різних епох. Відчувалось, що музикант доволі
тонко володіє стильовими особливостями й нюансами
музики різних стилів та жанрів. Яскраве враження залишило
виконання Варіацій на тему Венеційського карнавалу
Ніколо Паганіні, які американський гітарист представив у
дуеті з відомим українським скрипалем Остапом Шутко.
Дуже корисним став майстер-клас Девіда Асбурі, який
він провів зі студентами Дніпропетровської консерваторії
ім. М. Глінки Адріаном Шиловим та Денисом Сазановим.
Окрім виконавсько-технологічних проблем, пророблялись
також питання стилістики виконання сучасної гітарної
музики, методи роботи над художніми творами,
виконавсько-психологічні особливості у процесі занять та
під час концертного виступу.
Ю.В. Радзецький
Викладач кафедри „Виконавське мистецтво”

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

духових інструментів). Стилістика композицій –
моноспрямована. Яскравий колористичний ефект
досягався за допомогою синтез-процесора. Усі
учасники квартету джазові віртуози. Слухаючи
дует вокал - контрабас, виникало відчуття саундкомфорту. Також у концерті були представлені дуети
фортепіано - вокал, барабани - вокал, які позначились
впровадженням
найрізноманітніших
засобів
виразності, таким чином створюючи особливий
ритмічний, темброво-динамічний колорит, а у цілому
– неповторність художньої інтерпретації композицій.
Концерт музикантів з Донецьку залишив яскраві
художні відчуття, адже оригінальність та незвичайність
представлення відомих джазових стандартів була
неперевершеною.
Побажаємо учасникам колективу „Interplay quartet”
з Донецька плідних творчих пошуків та яскравих
успіхів на ниві сучасного музичного мистецтва.

КОНФЕРЕНЦІЯ

Дни науки
(Одесса - 2011)
„Наука – ясное познание истины, просвещение разума,
похвала юности, старости подпора, крепость успеха, везде
верный и безотлучный спутник”, – М. Ломоносов.

В.В. Щепетнов
Викладач кафедри „Виконавське мистецтво”

МИСТЕЦЬКА АКЦІЯ

Травневі привітання
З 4 по 9 травня 2011 року викладачі та студенти
Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки приймали
активну участь у святкуванні 66-річниці перемоги у Великій
вітчизняній війні. Було здійснено 11 концертів по місту та
області (селища Лобойківка, Чаплино, Новоолександрівка
та ін.). Понад 2 тисячі мешканців сіл Дніпропетровщини
отримали змогу познайомитись з кращими зразками
музичної культури.
Творчою групою під керівництвом Н.Ф. Вівташ було
охоплено різні концертні форми, музичні жанри та стилі
– від класичної до сучасної музики. Вокальні композиції
виконувались різними мовами. На кожному концерті
артисти були одним цілим зі слухачами. Відчувалось, що
людям необхідно справжнє, живе мистецтво.
Особливо звертає увагу те, що під час концертних
подорожей було створено нові творчі колективи: дует
Д. Демченка (гітара) та І. Клюєнкова (бандура), група
Juli eXpromT у складі Ю. Калітки (вокал), Д. Маленка
(гітара), І. Тоічкіна (ф-но, вокал). Молоді виконавці
виконували авторські обробки багатьох сучасних творів.
Професія музиканта публічна, вимагає постійного
спілкування зі слухачами. Тому такі концерти корисні у
розвитку професійно-виконавської майстерності студентів.
Велика
подяка
викладачам
консерваторії
В.О. Красношлику, Ю.В. Радзецькому, С.В. Овчаровій,
С.М. Жорову, С.Д. Пятову, А.Є. Тарасенку, Ю.В. Писаренко,
В.Ю. Кіяшко, В.Я. Гаркуші за організацію концертних
виступів, а також підготовку студентів А. Хижняка,

28 апреля 2011 года нам, студентам Днепропетровской
консерватории им. М. Глинки, посчастливилось стать
участниками
Всеукраинской
студенческой
научнотворческой конференции „Дни науки”, проходившей в
стенах Одесской государственной музыкальной академии
им. А.В. Неждановой.
Трудно переоценить значение подобных встреч в
формировании творческой индивидуальности студента,
в
поддержке
его
исследовательских
начинаний,
расширении музыкального кругозора. Подобное общение
– это возможность поделиться своими пока небольшими
музыкальными открытиями, найти единомышленников,
это интересные дискуссии, познавательные доклады, то
открывающие совсем новые горизонты, то заставляющие
иначе взглянуть на, казалось бы, изведанное и знакомое.
Безусловно, очень волнительно и ответственно было
выступать в учебном заведении, выпускниками которого
были Д. Ойстрах, Э. Гилельс, К. Пигров и многие другие
личности мирового масштаба. Тем не менее, доклад Марины
Устенко (научный руководитель В.И. Скуратовский) о
традициях и новаторстве в творчестве А. Пьяццоллы
вызвал большой интерес у слушателей и оживленную,
познавательную
дискуссию.
Исследование
Марии
Скуратовской (научный руководитель В.И. Скуратовский),
в котором студентка І курса училища раскрывает серьезные
вопросы музыкальной риторики „Детского альбома”
П. Чайковского, также было встречено участниками
конференции с любопытством и большим вниманием.
Своей поэтичностью, истинно глубоким интересом
к избранной теме очаровала всех и Карина Зеленская
(научный руководитель Т.Н. Семеряга), повествующая об
образе Ave Maria в художественном воплощении разных
эпох. Завершала конференцию Юлия Иванова (научный
руководитель С.А. Щитова), глубокое исследование
которой посвящено органичному синтезу музыкального и
поэтического искусства в жанре хоровой поэмы.
Иванова Юлия
Студентка V курса,
специализация „Хоровое дирижирование”
Д. Маленка, Д. Демченка, Р. Стягайла, І. Клюєнкова,
Л. Адамович, Є. Жили, Є. Ковальова, А. Каюкова,
А. Шевчук, В. Кочеткова, Т. Прядко, О. Іщенко, І. Тоічкіна,
Л. Колот, Ю. Калітки, В. Чирви, В. Рівної та ін.
Сподіваємось на подальшу творчу співпрацю, та
створення нових мистецьких проектів.
Я.О. Лисенко
Декан музичного факультету,
кандидат мистецтвознавства
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