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МУЗИКА БЕЗ МЕЖ – ВІЛЬНИЙ ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ
„Метою світу мистецтва, як
і всього великого Творіння, є свобода і рух впередˮ, – саме ці слова
геніального Л. Бетховена постали
своєрідною ідейно-т ематичною
основою наступного проекту Міжнародного фестивалю музичного
мистецтва „Музика без межˮ, який
вже традиційно відбувся у головній
концертній залі Дніпропетровської
академії музики ім. М. Глінки з 16
по 18 квітня 2019 року.
Безумовно, усталення художньо-
еволюційної ходи музичного марафону вирізняється у сьогоденні певною
вишуканістю творчо-естетичної свободи. Строкатість жанрової палітри
музичних програм, різноманіття
їх виконавсько-стильових рішень,
п і с т р я в і с т ь в о к а л ь н о -
Юрій Новіков
інструментальних
спеціалізацій та багато іншого роблять
означений фестиваль
осердям художньої
свободи у найширшому сенсі цього
словосполучення.
Але ж свобода, як
відповідний цілісно-
довільний стан,
втрачає будь-яку значимість без її синтезу з упорядковано-
ритмічним, творчо
с в і д ом и м ру хом
вперед.
Та ко го р од у
е в о л ю ц і й н о -
натхненний бетховенський погляд
на світ мистецтва
поділяють й організатори та численні
учасники весняної
Гай Браунштейн
„Музики без межˮ,
серед яких концертмейстер Берлінського філармонійного
оркестру, концертуючий скрипаль Гай Браунштейн; народний
артист України, диригент Дмитро Логвин; заслужений діяч
мистецтв України, ректор Дніпропетровської академії музики
ім. М. Глінки, піаніст Юрій Новіков; музиканти камерних ансамблів „Alternance Ensembleˮ (Франція) та „DʼARTˮ (Україна),

Струнний квартет „DʼARTˮ

а також артисти симфонічного оркестру „THE FESTIVALˮ
(Україна).
Символічно-характерною постає і програма фестивалю,
яка за відомим бетховенським епіграфом на першій сторінці
партитури „Урочистої месиˮ „Від серця – та йде це – знов до
серцяˮ, утворює відповідну арочну формо-будову, у такий спосіб
консолідуючи зворотність енергетичних хвиль на продовження
еволюційного руху вперед.
Відтак, фестиваль розпочався звуками одного з найвідоміший шедеврів фортепіанної музики, а саме – Сонатою № 23,
„Appassionataˮ Л. Бетховена у виконанні Ю. Новікова. Далі
у святковому вечері звучали один з найпопулярніших творів
сольного скрипкового репертуару – бетховенський концерт для
скрипки з оркестром, який було представлено у художньому
баченні скрипаля Г. Браунштейна та диригента Д. Логвина.
У своєрідній кульмінації першого фестивального дня слухачі
насолодились звучанням Симфонії № 3 „Героїчнаˮ, в інтерпретації Г. Браунштейна (вже як диригента) із симфонічним
оркестром „THE FESTIVALˮ академії музики ім. М. Глінки.
Другий день міжнародного музичного свята означився самобутністю слухацького тлумачення художніх образів камерної
музики ХХ – початку ХХІ століть, які за спільним результатом
виконавської та слухацької інтерпретацій духовно відкарбувались у свідомості співзвуччями французьких музикантів
ансамблю „Alternance Ensembleˮ. Лунала академічна музика як всесвітньо знаних, так і маловідомих французьких та
українських композиторів М. Равеля, К. Дебюссі, Ф. Ерсана,
Ж. Пессона, В. Рунчака та інших.
Заключний день фестивалю за логікою ідейно-тематичного
формотворення мистецького дійства подарував слухачам шедевр
пізньої творчості Л. Бетховена – Квартет op. 135. Твір прозвучав

у виконанні струнного квартету „DʼARTˮ Дніпропетровської
академії музики ім. М. Глінки, ансамблево-довершена єдність
якого була представлена художньо-виконавською майстерністю М. Ємець (скрипка), М. Обмелько (скрипка), М. Самокіш
(альт), О. Луценко (віолончель). Завершився виступ дніпровського ансамблю, симфонічним за природою інтонаційного
мовлення та глибоко автобіографічним за змістом, Квартетом
№ 8 c-moll Д. Шостаковича, який, вписуючись до вищезазначеної концепції вільного та водночас еволюційно-піднесеного
руху як ключової
мети академічного
мистецтва, означив символічно-
своєрідний вільний
погляд у майбутнє.
Особливо цікавими та художньо
пам’ятними звершеннями фе стивалю, безумовно,
залишаться багато
спогадів про всіх
учасників музичного марафону, але ж
по стать Гая Браунштейна, у його
творчому амплуа
саме як диригента,
запам’ятається напевно чи не найдовше. Майже абсолютна відданість
техніці психоемоційного диригуванГай Браунштейн
ня, максимальність
нівелювання базової технології диригентського апарату,
при цьому добра доля епатажної рухової активності митця,
а також, підкреслимо, і факти відсутності партитури й звичного диригентського пюпітра – усе це в цілому, беззаперечно означило художньо-творчу сенсаційність виступу цього
майстра, породило безліч професійно-творчих тлумачень
щодо академічності постулатів його інструменто-творення.
Але ж у калейдоскопічності виру вражень відзначимо найголовніше – мистецтво творіння психічною енергією у стані
відречення від концептуально-методичних, академічних норм
виконавсько-технологічного процесу, що доволі впевнено
продемонстрував Гай Брайнштейн.
В. В. Громченко,
кандидат мистецтвознавства, доцент,
проректор з наукової роботи

Камерний ансамбль „Alternance Ensembleˮ
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М І Ж Н А Р О Д Н І

З В ’ Я З К И

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ МУЗИЧНИЙ ФОРУМ У ДНІПРІ
Вочевидь, хода у понад 10 років служіння в місії культуро-
творення контрастно вирізняє Міжнародний фестиваль музичного мистецтва „Музика без межˮ низкою характерологічних
рис, відповідних познак його самоідентифікації у вирі постмодерної синтетичності сучасних музичних реалій.
Так, чи не найголовнішою ключовою ознакою формування
художнього обличчя основного фестивального дійства Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки є його інтегративний
принцип функціонування. Об’єднавча філософія міжнародного
мистецького взаємозбагачення, координаційність стильових
та жанрових факторів, культурно-історичних періодів, певних
вокально-інструментальних спеціалізацій у відповідних академічних концертних звершеннях утверджує самобутню творчу
інтегративність, підкреслимо, саме той своєрідний результат
мистецької взаємодії про який говорять у численних інтерв’ю,
творчих спілкуваннях, без винятку, всі гості фестивальних
марафонів, викладачі, студентство і, безумовно, велична армія
поціновувачів академічного музичного мистецтва.
На сьогодні, динаміка оновлення амплітуди інтегративності
фестивального марафону відбувається вже у традиційному
„Європейському музичному форуміˮ. Саме це культурно-
мистецьке звершення проходило чотири дні поспіль, з 25 по
28 лютого 2019 року, майже в усіх концертних залах академії
музики ім. М. Глінки у Дніпрі.
Відкрилось музичне свято вечірнім концертом 25 лютого на головній сцені академії, за участю симфонічного орке-

Штутгартської державної опери Ютти-
Марії Бьонерт, контрастно означився
пастельною темброво-інтонаційною
палітрою ансамблевого звучання
співачки із солюючими в оркестрі
скрипкою, валторною, бас-кларнетом.
Хрестоматійний концерт для скрипки
з оркестром П. Чайковського у виконанні першого концертмейстера симфонічного оркестру Баварського радіо,
всесвітньо знаного скрипаля Антона
Бараховського осяяв кожного слухача
концертної зали світом романтичної
лірики.
Наступного дня з ранку та у денні
години відбувся форум академічного вокального мистецтва за участю
студентів-вокалістів вищих навчальних закладів України. Широке коло
питань репертуарного, технологічноАнтон Бараховський та Дмитро Логвин
го, сценічно-артистичного характеру
вирішувала Ютта-Марія Бьонерт з викладачами, студентами із
Кульмінація міжнародного європейського музичного фоКривого Рога, Сум, Камʼянського та інших міст. Цього ж дня руму в академії ім. М. Глінки вже традиційно означилась
відбулись майстер-класи професора Паризької консерваторії,
фанфарами духових академічних інструментів. У вечірньому
знаного сучасного саксофоніста Олександра Суяра.
концерті 27 лютого великий духовий оркестр під орудою Ігоря
Вечірній концерт фортепіанної музики 26 лютого, який
Грузіна виконав низку сучасних оригінальних оркестрових та
сольних композицій для тромбона (соліст – професор Паризької
консерваторії, відомий тромбоніст Жак Може) та саксофона
(соліст Олександр Суяр). Всесвітньовідомі шедеври духової академічної музики, зокрема „Боліварˮ Е. Кука, „Сімкаˮ
С. Хазо, оригінальний концерт „Манхеттен Скайлайнˮ для
саксофона з духовим оркестром французького композитора
Олівера Калмеля, творчо-іменна композиція „Тромбон і Жакˮ
для тромбона з великим духовим оркестром Феррера Феррана
та інші академічні оригінально-художні твори утвердили калейдоскопічне різнобарв’я сучасного професійного музично-
виконавського мистецтва.
Символічно, що крапку заключного звуку міжнародного
форуму музичного мистецтва поставили 28 лютого студенти-
тромбоністи у відкритих заняттях, майстер-класах президента
асоціації французьких тромбоністів, професора Паризької
консерваторії Жака Може. Представники усіх навчально-
освітніх рівнів академії ім. М. Глінки (школа, коледж, бакалаврат, магістратура) й численні гості протягом усього дня
мали чудову можливість професійного спілкування на різні
музично-виконавські теми з майстром-тромбоністом.
Відтак, вищеозначене зумовлює наступне концептуальне
Ютта-Марія Бьонерт і Дмитро Логвин
узагальнення, а саме – збільшення амплітуди інтегративносстру „THE FESTIVALˮ під орудою народного артиста України представила слухачам д. філ. наук, професор Ю.О. Шабанова,   ті міжнародного форуму, позначеного взаємодією найрізДмитра Логвина. Прозвучав твір післявоєнного періоду творчості подарував слухачам майже ретроспективну звукову картину номанітніших визначально-складових критеріїв музичного
видатного українського композитора Б. Лятошинського – симфо- життєтворчості Олександра Скрябіна. Від вальсів, мазурок мистецтва, регенерує дієву неминучість об’єднуючої стезі
нічна балада „Гражинаˮ. В епічно-драматичній симфонічній ком- і ноктюрнів раннього періоду творення композитора, про- сучасної академічної світової художньої культури у лоні пропозиції легко упізнавався образ самовідданості, відвертої само- фесор Королівської консерваторії в Гаазі, піаніст В’ячеслав цесів слов’янського духотворення.
пожертви слов’янської жінки-мучениці. Пізній шедевр творчості Попругін переніс меломанів у вогненно-психологічну атВ. В. Громченко,
Р. Штрауса – вокальний цикл „Чотири останніх пісніˮ („Сонˮ, мосферу поемної творчості видатного російського майстра
кандидат мистецтвознавства, доцент,
„Вересеньˮ, „Веснаˮ, „Вечірня зоряˮ) у виконанні солістки фортепіанного мистецтва.
проректор з наукової роботи

В’ячеслав Попругін

Олександр Суяр

Жак Може
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Ф Е Є Р І Я

ВС Е У К РА Ї Н С Ь К И Й КО Н К У Р С П І А Н І С Т І В І М . М . Л . О Б Е Р М А Н А
Плекання традицій минулих поколінь є виства, доцент кафедри фортепіано Національної
значною рисою фортепіанної кафедри Дніпромузичної академії України ім. П. І. Чайковського
петровської академії музики ім. М. Глінки. СпадБезбородько О. А.; голова циклової комісії спецікоємність має своє підґрунтя у викладацьких та
ального фортепіано Дніпропетровської академії
виконавських традиціях. Тому не випадковими
музики ім. М. Глінки, лауреат міжнародного конє започаткування серії видань «Выдающиеся
курсу Новосьолова Г. О.; заслужений працівник
музыканты Днепропетровщины» та проведення
культури України, лауреат премії ім. Д. Задора,
тематичних концертів. Однак нещодавно низка
викладач-методист Ужгородського музичного козаходів, пов’язаних з іменами видатних музикантів
леджу ім. Д. Задора Теличко Т. Ю., кандидат мисминулого, поповнилась Всеукраїнським конкурсом
тецтвознавства, лауреат міжнародних конкурсів,
юних піаністів імені Михайла Обермана.
доцент кафедри фортепіано Дніпропетровської
Конкурс відбувався 19 та 20 лютого 2019 року
академії музики ім. М. Глінки Золотарьова Н. С.
в Дніпропетровській академії музики ім. М. Глінки
Доволі символічним моментом можна вважати
та викликав неабиякий резонанс не тільки серед мутой факт, що саме дніпропетровська фортепіанна
зикантів міста та області, а й усієї України. Висока
школа отримала найбільшу кількість нагород конпрофесійність, злагоджена організація та неабиякий
курсу. Тож маємо нагоду привітати наших музиентузіазм творців конкурсу – усі ці фактори дозвокантів з творчими перемогами: у категорії «А»: ІІ
лили провести цю яскраву подію на гідному рівні,
місце – Котрікова Єлизавета (Дніпровська школа
відповідному імені Михайла Львовича Обермана.
української культури та мистецтв ім. О. Гончара,
Звісно, означений конкурс став значною навикладач Заслужений працівник культури України
годою згадати здобутки відомого музиканта.
Кальченко Е. І.); ІІІ місце – Токарєва Мілана (муМ. Л. Оберман – видатний музично-суспільний діяч
зична школа Дніпропетровської академії музики
Журі конкурсу
України другої половини ХХ століття, заслужений
ім. М. Глінки, клас професора Медведнікової Т. О.).
працівник культури України, талановитий піаніст, лауреат ІІ Всеукраїнського конкурсу піаністів У категорії «В» І премію отримав Латиш Михайло (Дніпровська ДМШ № 2 ім. А. Я. Што(Харків, 1931), учасник Всеросійського конкурсу концертних виконавців (Свердловськ, 1943), гаренка, викладач Севрюгіна С. Л.), ІІ місце розділили Панченко Ігор (Дніпровська ДМШ
директор Дніпропетровського музичного училища ім. М. І. Глінки (1940–1973) та центральної № 12, викладач Клименко Н. Ю.) та Косьмін Олексій (Дніпровська ДМШ № 10, викладач
музичної школи, соліст Дніпропетровської обласної філармонії, знаний педагог та методист. Шаріна К. В.), ІІІ місце було розділене між Гончаренко Юлією (Дніпровська ДМШ № 6
Саме з Дніпропетровщиною пов’язаний розквіт творчої діяльності майстра, а впровадження ім. В. І. Скуратовського, викладач Іванова Н. І.) та Теліаніді Костянтином (Дніпровська ДМШ
та створення нових, самобутніх проектів стало її невід’ємною частиною. Своєю невтомною, № 15, викладач Моісеєнко Н. М.). У категорії «С» І премію отримав Терещенко Артем (музичний
багаторічною роботою директором Дніпропетровського музичного училища Михайло Львович коледж Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки, клас професора Мельникової Н. О.),
найбільш ефективно сприяв становленню навчального закладу як центру музичної культури ІІ – Петухова Юлія (музичний коледж Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки, клас
області та як одного з найбільш професійно авторитетних в Україні, а також створенню роз- професора Чеснокової Н. Ю.), ІІІ місце – Бондаренко Антон та Карпенко Сергій (музичний
виненої системи музичної освіти області. За роки його діяльності були відкриті ДМШ № 15 коледж Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки, клас професора Чеснокової Н. Ю.).
у Дніпропетровську, біля 80-и в області та музичні училища у Кривому Розі й ДніпродзержинГості конкурсу також стали лауреатами творчого змагання. У категорії «А» І місце отримала
ську. Також багато зусиль було покладено для відродження Катеринославської консерваторії Стогнушенко Діана (школа мистецтв м. Костянтинівка, викладач Бондаренко Л.М), ІІІ місце
розділили Єрух Артем (ДМШ м. Горішні Плавні, викладач Євтушенко С. В.). Володарем ІІ
у Дніпропетровську.
Справу свого відомого викладача у нашому місті продовжували Г. Ф. Буц, А. М. Волод- премії у категорії «В» стала Овдійчук Станіслава (ДМШ № 2 м. Северодонецьк, викладач
ченко, Л. І. Євсевська, Е. Ф. Кириловська, Л. Н. Короткова, В. Н. Лобода, Н. О. Міхалькова, Голубєва К. М.). У категорії «С» ІІІ місце посіла Пономарьова Ганна (коледж мистецтв м. МаГ. О. Новосьолова, а їх численні учні також зберегли традиції М. Л. Обермана. Тому неви- ріуполь, клас викладача Бугрім А. О.).
падковим є сьогоденне піднесення, пов’язане з іменем видатного музиканта.
Особливою відзнакою конкурсу стала премія за найкраще виконання творів Віктора СтеПовертаючись до ходу подій конкурсу слід зазначити, що оргкомітет отримав 74 заяви з 17 пановича Косенка. Наявність такої нагороди є невипадковою та пов’язана з виконавською
міст України. Така широка географія конкурсу дозволила всебічно розглянути та порівняти та педагогічною працею М. Л. Обермана. Цих двох видатних діячів українського мистецтва
традиції різних фортепіанних шкіл. Слухачі конкурсу мали змогу насолодитись артистичним пов’язували багаторічні дружні стосунки, твори ж В. С. Косенка стали невід’ємною частиною
виконанням та стати свідками творчого піднесення молодих музикантів. Учасники продемон- репертуару як самого М. Л. Обермана, так і його учнів.
стрували професійні виступи, а їх викладачі мали змогу оцінити рівень колег та проаналізувати
Такі почесні нагороди отримали: Журжа Поліна (Дніпровська школа української культури
тенденції сучасного піанізму. Творчі змагання відбувались у трьох вікових категоріях: «А» та мистецтв ім. О. Гончара) за виконання «Гуморески» та «Пасторалі»; Латиш Михайло (Дні(7–10 років), «В» (11–14 років), «С» (15–18 років включно).
провська ДМШ № 2 ім. А. Я. Штогаренка) за виконання мазурки № 1 (тв. 3, fis-moll); Оскаленко
Виступи учасників оцінювали відомі музиканти-піаністи. У категорії «А» журі очолив Ліна (Херсонське музичне училище) за виконання етюду № 8 (тв. 8, fis-moll).
заслужений діяч мистецтв України, ректор Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки,
Побажаємо юним, талановитим учасникам наснаги, натхнення та подальших творчих перепрофесор Новіков Ю. М.; у категоріях «В» та «С» головою журі виступила заслужений діяч мог! А також, маємо надію, що Перший Всеукраїнський конкурс юних піаністів ім. М. Обермана отримає своє багаторічне продовження, а педагогічні та виконавські традиції відомого
мистецтв України, лауреат премії ім. І. Слатіна, професор Мельникова Н. О.
Також до складу журі увійшли: кандидат мистецтвознавства, завідуюча кафедрою форте- українського музиканта будуть передаватись все ширшому колу молодих піаністів.
піано Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки, професор Медведнікова Т. О.; канГ. О. Охота,
дидат педагогічних наук, старший викладач ДМШ № 1 ім. Г. Г. Нейгауза (м. Кропивницький)
магістр кафедри «Фортепіано»
Надутенко О. Л.; член Національної Спілки композиторів України, кандидат мистецтвознав-

ДНІПРОВСЬКІ СУРМИ – 2019
Традиційно, творчо-конкурсні заходи у рамках певної спеціалізації, на жаль, не потрапляють на шпальта інформаційно-
друкованих видань. Причини, – можливо, в означенні такого
роду звершень вагомою професійно-локальною домінантою
їх проведення, що передбачає, насамперед, представлення відповідного рівня академічної майстерності студентів старших
курсів музичних коледжів. Але ж з конкурсом виконавців на
академічних духових та ударних інструментах «Дніпровські
сурми 2019», що відбувся 12–13 квітня цього року в Дніпропетровській академії музики ім. М. Глінки, традиція, на
радість конкурсантам та членам організаційного комітету заходу, зазнала змін, а саме – стрімкість максимально якісного
еволюціонування у проведенні конкурсу.
Перш за все, чисельність учасників духового марафону
перевищила кількість у сто
виконавців-солістів, без винятку, на всіх академічних духових
та ударних інструментах. Вихованці музичних коледжів з Тернополя, Хмельницького, Одеси,
Сум, Кропивницького, Полтави, Кривого Рогу, Запоріжжя,
Кам’янського, Умані, Маріуполя, Києва, Дніпра виступали одночасно в чотирьох концертних
залах академії, відповідно до
чотирьох інструментальних
груп: кларнет-саксофон, труба-
валторна, флейта-гобой-фагот,
тромбон-туба-ударні інструменти.
Кваліфікаційно іншою
ознакою конкурсу-свята духової академічної музики постало розширення амплітуди
віку учасників, що означились
включенням до лав конкурсан-

тів студентів І, ІІ курсів музичних коледжів України. Слід
відзначити й надзвичайно активну конкурсно-творчу позицію
вихованців (безумовно, і їх викладачів) старших, випускних
класів дитячих музичних шкіл. Найбільш здібні учні творчо
конкурували зі студентами коледжів на концертних сценах
академії музики ім. М. Глінки.
Якісно рушійною силою означилась і репертуарна палітра конкурсантів. Виступи вирізнялись не лише оновленим
інтерпретаційним поглядом на всесвітньо відомі шедеври
духового сольного музично-виконавського мистецтва, але
й зверненням до творчості сучасних українських композиторів, особливо наголосимо на звучанні з конкурсної сцени
твору дніпровської майстрині, заслуженого діяча мистецтв
України Валентини Мартинюк – «Інтерв’ю на задану тему»

для кларнета соло у виконанні студентки Криворізького музичного коледжу Є. Михайліченко (клас викладача
В. В. Онуфрієнка).
Позитивно-еволюційною оцінкою конкурсного дійства
постала також і максимальність представлення у виступах
повного академічного інструментарію (духові та ударні
інструменти). Але ж їх кількісний показник стимулює до
відповідних роздумів, адже за великої кількості музично-
освітніх представництв та їх учасників кількість фаготистів
на конкурсі складала аж 2 виконавці (міста Дніпро, Запоріжжя), а гобоїстів – 4 конкурсанти (міста Дніпро, Маріуполь,
Полтава, Кропивницький), тубістів було 5 (2 з Кам’янського,
2 з Хмельницького та 1 з Умані). Означена ситуація значно
краща порівняно з минулими роками проведення конкурсу, та
звісно, динаміку популяризації
цих інструментів слід суттєво
активізувати.
Уклінна подяка усім організаторам свята духової академічної музики на чолі з головою спеціалізації «Оркестрові
духові та ударні інструменти»
академії музики ім. М. Глінки викладачем, диригентом
І. О. Грузиним за невпинність
еволюції навчально-творчого
процесу, креативність бачення
конкурсного дійства та, в цілому, художньо-к ультурну
наснагу мистецького сьогодення.
В. В. Громченко,
кандидат
мистецтвознавства,
доцент, проректор
з наукової роботи
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Ф Е С Т И В А Л І Ю В І Л Е Ї В ( К Л АС И Ч Н А Г І ТА РА )
Мета гітарних фестивалів-ювілеїв – пошук і затвердження нових форм дієвого впорядковування й узагальнення репертуарної та методичної спадщини у галузі класичної гітарної
музики, з точною відповідністю первинному значенню поняття «Ювілей». Вінченцо Галілей,
Луїс де Нарваєс, Джон Доуленд, Франческо Корбета, Філіппо Гран’яні, Франческо Моліно,
Василь Саренко, Антоніо Лауро, Джон Дюарт та Олександр Іванов-Крамський, – усіх цих
діячів класичної гітарної музики, розділених і в часі, і в просторі поєднує приналежність до
ювілеїв, які відзначались у другому десятилітті двотисячних років. Всі перераховані ювіляри
вшановувались фестивалями академічної гітари у 2012–2019 роках Дніпропетровською академією музики ім. М. Глінки.
Фестивалі Ювілеїв Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки припускали й спробу
впорядковування та узагальнення п’ятисотрічної історії розвитку виконавства на класичній
гітарі. П’ять Фестивалів Ювілеїв охопили, практично усі технологічно-стильові різновиди й
паралелі та створений для гітари репертуар:
– віуела (Луїс де Нарваєс) XVI століття;
– італійська ренесансна школа лютні (Вінченцо Галілей) XVI століття;
– приграваюча (акомпанувальна) лютня (Томас Кемпіон) XVI століття;
– англійська ренесансна школа лютні (Джон Доуленд) XVI–VII століття;
– ансамблі з лютнею (Клаудіо Монтеверді) XVI–VII століття;
– барокова гітара (Франческо Корбета) XVIII століття;
– класична гітара (Філіппо Гран’яні, Франческо Моліно) XVIII–IX століття;
– семиструнна гітара (Василь Саренко) XIX століття;
– українська гітарна школа (Марко Соколовський) XIX століття;
– іспанська музика для гітари (Енріке Гранадос) XIX–XX століття;
– сучасна музика (Джон Дюарт) XX століття;
– латиноамериканська гітарна музика (Антоніо Лауро) XX століття;
– вітчизняна школа гри на гітарі (Олександр Іванов-Крамський) XX сторіччя;
– джазова музика для класичної гітари (Лауріндо Альмейда) XX століття.
Перший фестиваль-ювілей, присвячений сторіччю з дня народження Олександра
Іванова-Крамського (2012 рік)
Фестиваль відкрився великим двогодинним концертом відомого гітариста, лауреата міжнародних конкурсів Валерія Агабабова з Москви. Запрошення саме цього виконавця було не
випадковим, адже Валерій Павлович особисто знав ювіляра, неодноразово відвідував його
концерти, а сьогодні ще й співпрацює, як викладач, з донькою Олександра Іванова-Крамського, – 
Наталією Івановою-Крамською в Московському державному інституті мистецтв. Програма
концерту була складена з творів, обробок і п‘єс з репертуару Олександра Іванова-Крамського,
з власних композицій Валерія Агабабова.
Другий день Фестивалю розпочався з конкурсних прослуховувань. Було заявлено понад
сорок учасників з Дніпропетровська, Кривого Рога, Павлограда, Новомосковська та інших
міст області. Спочатку змагались учні дитячих музичних шкіл та навчальних закладів естетичного виховання. Переможцем, за рішенням журі під головуванням Валерія Агабабова, стала
учениця п‘ятого класу Криворізької музичної школи № 13 Тетяна Чайка. У конкурсі серед
студентів вищих навчальних закладів І–ІІ рівня акредитації перемогу здобув студент III курсу
Дніпропетровського музичного училища Микита Лосєв. Треба відзначити, що в конкурсних
прослуховуваннях звучала музика тільки Іванова-Крамського: обов‘язковими були дві частини
з «Астурійського циклу» («Астурійська пісня» та ««Астурійський танець»), а другим повинен
був виконуватись твір, або варіації того ж Олександра Іванова-Крамського.
Класичні гітари, представлені на фестивалі київською компанією «Real Music», значно
поширили знання слухачів і відвідувачів фестивалю про сучасні технології виготовлення
інструментів. Були презентовані класичні гітари японо-іспанської фірми «Арія», – від учнівських інструментів, до професійних концертних гітар. Демонстрував якості й можливості
інструментів випускник Дніпропетровського музичного училища, артистичний представник
фірми «Арія» в Україні Дмитро Радзецький.
У вечірньому концерті були представлені найрізноманітніші твори зі спадщини Олександра
Іванова-Крамського: це і маленькі нескладні твори для починаючих гітаристів, які виконали
учні ЦМШ Ася Федотова, Артур Кабро та Іван Огойко. Більш розгорнуті п‘єси та обробки
ювіляра прозвучали у виконанні Дмитра Ваксера, Микити Лосєва та Євгена Григоровича.
А особливою прикрасою вечірнього концерту була прем‘єра двох концертів для гітари з оркестром Олександра Іванова-Крамського, які блискуче виконали Дарина Черниш (гітара) та
Галина Ушакова (фортепіано).
На третій день Фестивалю відбулась творча зустріч з нашим гостем, гітаристом Валерієм
Агабабовим. Він представив власні нотні збірки (Валерій Агабабов, також, відомий видавець,
який розпочав свою видавницьку практику ще у 80-х роках минулого століття, співпрацював
з авторитетними видавництвами: «Советский композитор», «Музика» та інші), презентував
свої композиції, обробки та переклади класичних творів для шестиструнної гітари. Валерій
Агабабов провів й майстер-клас зі студентом музичного училища Павлом Пакшиним, який
для відкритого уроку підготував варіації Валерія Агабабова на тему стародавньої пісні «Зелені
рукави».

Завершився фестиваль урочистим нагородженням переможців конкурсу, врученням дипломів й спеціально підготовленого до Фестивалю-Ювілею цифрового видання «Олександр
Іванов-Крамський. Антологія». До диску увійшли архівні відео- й аудіо-записи, біографічні
зібрання та ноти з творами Олександра Іванова-Крамського.
Другий фестиваль-ювілей, присвячений 450-річчю від дня народження англійського
лютняра, композитора та поета Джона Доуленда (2013 рік)
9 грудня в концертній залі Дніпропетровської консерваторії зібрались справжні шанувальники лютневої та гітарної музики, поціновувачі творчості славетного англійського лютняра,
композитора та поета XVI–XVII століть, доброго приятеля Вільяма Шекспіра – Джона Доуленда. Фестиваль відкрився концертом відомого гітариста й лютняра, доктора університету
в Айові (США) Олега Тімофєєва. Запрошення саме цього виконавця було не випадковим, адже
Олег Віталійович знаний фахівець стародавньої лютневої музики, її стилістики та методики
виконання й викладання. Програма спеціально підготовленого до виступу у Дніпропетровську
концерту була складена з творів Джона Доуленда та його сучасників і співвітчизників.
Другий день фестивалю розпочався з конкурсних прослуховувань. Було заявлено більше
тридцяти учасників з Дніпропетровська, Дніпродзержинська, Кривого Рога, Павлограда та
Новомосковська. Спочатку змагались учні дитячих музичних шкіл та навчальних закладів
естетичного виховання. Переможцем, за рішенням журі під головуванням Олега Тімофєєва,
став Ернест Сирота з Дніпродзержинська. В конкурсі серед студентів вищих навчальних закладів I–II рівня акредитації першу премію отримав Дмитро Ваксер. Треба відзначити, що
в конкурсних прослуховуваннях звучала музика тільки Джона Доуленда. Обов’язковими були
«Зимова жига» та Фантазія, а другим повинен був виконуватись вільно обраний твір з величезної спадщини того ж Джона Доуленда.

У вечірньому концерті були представлені найрізноманітніші твори. Це і маленькі дидактичні вправи для починаючих з методичного видання Джона Доуленда та його сина Роберта
1610 року – «Посібник гри на лютні», переклади фантазій, посвят і танців для дуету та тріо
гітаристів, вокальні твори Джона Доуленда у виконанні Маріанни Рябошлик у супроводі студентів класу гітари. Ще однією прикрасою цього вечора була прем’єра циклу обробок пісень
Джона Доуленда для інструментального дуету, який спеціально підготували до фестивального
концерту флейтистка Аріна Шапочкіна (асистент-стажист Національної музичної академії
України ім.П.І.Чайковського) та випускник Дніпропетровського музичного училища Дмитро
Радзецький.
У третій день фестивалю відбулась змістовна творча зустріч з нашим гостем, доктором
університету в Айові (США) Олегом Тімофєєвим. Розповідь про особливості та стилістику
виконання ренесансної та барочної музики на лютні, власні творчі доробки та досягнення,
які Олег Віталійович ілюстрував демонстрацією аудіо-записів, були дуже корисними для
численних слухачів. Також були проведені показові майстер-класи на матеріалі обов’язкових
конкурсних творів: «Зимова жига» та Фантазія e-moll Джона Доуленда.
Вдруге у наших заходах бере участь та суттєво допомагає призами й сувенірами київська
компанія «Реал Мюзік», її провідний фахівець – Олексій Івченко докладно розповів про перспективні заходи в галузі гітарної музики, які плануються компанією на наступний 2014 рік.
Завершився фестиваль урочистим нагородженням переможців та призерів конкурсу, врученням дипломів, призів, сувенірів та спеціально підготовленого до фестивалю цифрового
видання «Джон Доуленд. Антологія». До диску увійшли відео та аудіо записи, біографічні
довідки, портрети та ноти з творами Джона Доуленда.
Третій фестиваль ювілеїв класичної гітарної музики (2015 рік)
Третій Фестиваль Ювілеїв був присвячений творчості іспанського віуеліста XVI століття
Луїса де Нарваєса, французького барочного гітариста Франческо Корбети та семиструнника
Василя Саренка.
Відкриття було своєрідною естафетою від двох попередніх фестивалів, які були присвячені
Олександру Іванову-Крамському та англійському лютняру Джону Доуленду. З блискучою
«Тарантелою» Іванова-Крамського виступив студент училища Павло Пакшин, меланхолійна
«Канцона» Джона Доуленда прозвучала у виконанні дуету учнів центральної музичної школи
Івана Огойка та Кирила Романька. Завершив цю невеличку музичну естафету виступ ансамблю
гітаристів дванадцятої дніпропетровської дитячої музичної школи, яким керує Олександр Гарник.
Після цього на сцену вийшов лауреат престижних міжнародних конкурсів французький
гітарист Філіп Віла. Його насичений і стилістично різноманітний концерт тривав більше двох
годин, був складений з творів барочної, класичної та сучасної музики. Не оминув увагою гість
фестивалю і ювілярів – прозвучала «Прелюдія» Франческо Корбети та «Український танець»
Василя Саренка.
Другий день Фестивалю розпочався з конкурсних прослуховувань. Було заявлено більше
тридцяти учасників з Дніпропетровська, Кривого Рога, Павлограда, Новомосковська та інших
міст області. Спочатку змагались учні дитячих музичних шкіл та навчальних закладів естетичного виховання. Переможцем, за рішенням журі під головуванням Філіпа Віли, став учень
центральної музичної школи Іван Огойко. В конкурсі серед студентів вищих навчальних за-
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Radzetsky» – твори і композиції, цикли та сюїти сучасної музики для класичної гітари Юрія,
Сергія та Дмитра Радзецьких.
Завершився Фестиваль Ювілеїв нагородженням дипломантів та лауреатів. Всі учасники
були нагороджені оригінальними дипломами, компакт-дисками з нотами та аудіо записами
ювілярів: Вінченцо Галілей, Філіппо Гран'яні та Антоніо Лауро. Переможці конкурсу отримали
ще й необхідну гітарну атрибутику та комплекти струн «D'Addario».

кладів І–ІІ рівня акредитації перемогу здобув студент IV курсу Дніпропетровського музичного
училища Павло Пакшин. У конкурсних змаганнях студентів вищих навчальних закладів III–IV
рівня акредитації лауреатами стали Дмитро Ваксер та Гліб Кіндзерський.
Того вечора у великій концертній залі консерваторії в супроводі Дніпропетровського філармонійного оркестру, під орудою Наталії Понамарчук, у виконанні Філіпа Віли прозвучали
два найпопулярніші концерти для гітари з оркестром: Концерт Ре-Мажор Антоніо Вівальді та
концерт «Аранхуес» Хоакіно Родріго.
У третій день Фестивалю відбулась творча зустріч з нашим гостем, французьким гітаристом Філіпом Вілою. Він представив власні бачення розвитку гітарного виконавства, зробив
досить прискіпливий аналіз конкурсних виступів. Філіп Віла провів і майстер-класи з учнями
музичних шкіл, студентами музичного училища та консерваторії.
Завершився фестиваль урочистим нагородженням переможців конкурсу, врученням дипломів і спеціально підготовленого до Фестивалю-Ювілеїв цифрового видання, до якого увійшли архівні відео- й аудіо-записи, біографічні зібрання та ноти з творами Луїса де Нарваєса,
Франческо Корбети та Василя Саренка.
Четвертий фестиваль ювілеїв (2017 рік)
Відкривався Фестиваль великим концертом «Парад ювілярів», в якому звучали твори
Вінченцо Галілея, Томаса Кемпіона, Клаудіо Монтеверді, Філіппо Гран'яні, Енріке Гранадоса,
Антоніо Лауро та Лауріндо Альмейди. Прізвища й твори композиторів, які звучали у концерті,
послідовували у хронологічному порядку, завдяки чому, хоча й невеличкими штрихами та натяками, можна було спостерігати п’ятисотрічну динаміку розвитку європейської музики. Від
поліфонії строгого стилю до джазових мініатюр XX століття. Варто перерахувати всіх авторів,
твори та виконавців концерту «Парад ювілярів».
Розпочався концерт з виконання досить складного поліфонічного твору італійця Вінченцо
Галілея (нар.1517) «In exitu Israhel», який виконала Анна Міщенко (вокал) у супроводі квартету
гітаристів. Дві меланхолійні канцони англійського лютняра та поета Томаса Кемпіона (нар.1567)
прозвучали у чудовому виконанні тієї ж Анни Міщенко. Три Скерцо Клаудіо Монтеверді
(нар.1567) набули рис своєрідних танцювальних гуморесок XVI століття у втіленні зведеного
ансамблю гітаристів класу гітари Дніпропетровської академії музики.
Не помилимось, якщо відзначимо, що вперше в Україні були виконані ансамблеві твори
Філіппо Гран'яні (нар.1767), спадщина якого була досить повно представлена в концерті
«Парад ювілярів». Прозвучали Скерцо для кларнета у супроводі гітари, Соната для скрипки
та гітари, а також досить масштабний твір – квартет для скрипки, кларнету та двох гітар
у чотирьох частинах, який виконали Ірина Осєнєва (скрипка), Валерій Громченко (кларнет),
Юрій Радзецький та Антон Ялоза (гітари). Треба додати, що музику для кларнета у супроводі
гітари, та залучення кларнета у камерні ансамблі з участю гітари – досить рідкісне явище,
а у нотній літературі класичної музики – взагалі унікальне.
Також у концерті звучали твори й композиції нового часу: Енріке Гранадоса (нар.1867),
Антоніо Лауро (нар.1917) та Лаурінди Алмейди (нар. 1917) виконали студенти класу гітари
Євген Продан та Тетяна Чайка. Ми щиро вдячні ветерану праці, завзятому ентузіасту музики
вісімдесятирічному Едуарду Івановичу Авдоніну з Павлограда за участь в концерті і цікаву
розповідь про венесуельського композитора Антоніо Лауро.
В рамках фестивалю було проведено конкурс виконавців на класичній гітарі, де як обов’язкові
виконувались твори Вінченцо Галілея, Філіппо Гран'яні та Антоніо Лауро. Переможцями стали
Семен Славич з Кривого Рога, Анастасія Федотова, Олексій Терновий та Дмитро Ваксер – усі
з Дніпра.
Після конкурсних прослуховувань у вечірньому концерті виступив випускник академії музики Дмитро Радзецький з прем’єрою нової концертної програми «Radzetsky plays

П’ятий фестиваль ювілеїв (2019 рік)
Герої П'ятого фестивалю Ювілеїв, який відбувся в березні цього року: італійці Франческо
Моліно (250 років від дня народження), Фердінандо Карулі (250 років) та Луїджі Моцані
(150 років від дня народження), український гітарист Марко Соколовський (200 років) та
англієць Джон Дюарт (100 років від дня народження). Саме ювілярам та іншим патріархам
класичної гітари був присвячений великий концерт-відкриття фестивалю – Парад Ювілярів
«Музика п'яти століть», в якому були представлені твори вісімнадцяти композиторів. Програма охоплювала історію класичної гітари починаючи з XV століття. У виконанні студентів
класу гітари Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки, це було сольне, ансамблеве
й оркестрово-гітарне виконавство (зведений ансамбль гітаристів з дванадцяти учасників),
звучали п'єси, написані для лютні, віуели (стародавній іспанський щипковий інструмент), ренесансної й барокової, класичної та романтичної гітар. Особливу подяку хочеться висловити
концертмейстерові Тетяні Реві (Олександр Іванов-Крамський – Елегія», Антон Діабелі – Рондо), співачці Маріанні Цвєтінській (Джон Доуленд – Канцона) і флейтистці Софії Рзаєвій
(Франческо Моліно – Ноктюрн) за допомогу в підготовці програми та блискучий концертний
виступ.
Друге відділення було присвячено композиціям сучасних авторів, звучала музика XX–
XXI століть, які яскраво і переконливо представив заслужений артист України Володимир Доценко. Твори для гітари Мануеля де Фальї, Ейтора Віла Лобоса, Роланда Дієнса, Лео Брауера,
Марека Пасічного, Ісато Накагави.  У другий день фестивалю проходили конкурсні прослуховування учасників відкритого конкурсу виконавців на класичній гітарі Дніпропетровської
академії музики ім. М. Глінки. У трьох категоріях було заявлено сорок сім учасників з Дніпра, Кам’янського, Кривого Рога, Оженина, Павлограда, Перещепиного, Тернополя, Харкова.
У змаганні першої категорії, серед учнів дитячих музичних шкіл та навчальних закладів естетичного виховання переможцем став Кравчук Ярослав з Кривого Рога. В середній та старшій
категоріях перші місця вибороли Анастасія Федотова та Анастасія Демчук (обидві з Дніпра).
У вечірньому концерті електронно-акустичного гітарного дуету братів Сергія та Дмитра
Радзецьких прозвучали відомі інструментальні композиції, прем’єри нових творів, а також
осучаснені версії-обробки музики композиторів ювілярів фестивалю. Сюрпризом для глядачів був спільний номер з учнями-початківцями музичної школи Дніпропетровської академії
музики – Вікою Костенко, Мірою Губовою та Олексієм Міщенком.

Вранці третього фестивального дня відбувся тривалий і змістовний майстер-клас професора Харківського національного університету мистецтв ім.І.П.Котляревського Володимира
Доценка. Викладачі, студенти та фахівці класичної гітари добре знайомі з високим гуманітарним і виконавським рівнем Володимира Доценка. Він є провідним українським виконавцем
на класичній гітарі, досвідченим викладачем, саме тому майстер-клас був неупередженим й
вкрай корисним, – Володимир Доценко добре знає, що потрібно розповісти та проілюструвати, щоб фахівці якнайкраще зрозуміли специфіку та особливості виконавства на класичній
гітарі.
Завершився п'ятий Фестиваль Ювілеїв великим концертом «Стилістичні прем’єри»,
у якому звучали найвідоміші твори для гітари з оркестром. Оригінальність і новизна полягали у тому, що гітарі акомпанував не симфонічний оркестр, а оркестр народних інструментів
під орудою Вікторії Кікас. Були виконані найвідоміші гітарні концерти: Антоніо Вівальді
(Концерт Ре Мажор), соліст Юрій Радзецький, Франческо Моліно (Концерт мі мінор), соліст
Гліб Кіндзерський, «Фантазія для джентльмена» та Концерт «Аранхуес» Хокіна Родріго, які
виконали Анастасія Федотова та Антон Ялоза. Гуманітарну частину концерту змістовно й
професійно провела музикознавець Наталія Тарасова. У другому відділі концерту прозвучали
твори Ісаака Альбеніса, Леонарда Бернстайна, а також прем’єрний виступ оркестру народних
інструментів разом з тріо рок-музикантів: Дмитро Радзецький (MIDI‑гітара), Сергій Радзецький (бас-гітара), Ростислав Ягідка (ударні).
Як деякий висновок треба додати, що проведення фестивалів-ювілеїв має достатнє значення в розширенні музичного й творчого світогляду як виконавців, так і викладачів, оновлення репертуару та внесення певного стилістичного розмаїття. Обов’язкові конкурсні твори
усіх п’яти фестивалів були окремо відредаговані та надруковані. Зазначимо, серед іншого, що
при складанні конкурсних програм міських, зональних та обласних змагань серед гітаристів,
майже третина виконуваних творів «вийшла» з програм фестивалів-ювілеїв. Перед усім, це
спадщина Вінченцо Галілея та Філіппо Гран'яні (твори яких раніше взагалі не виконувались),
Олександра Іванова-Крамського (до спадщини якого останнім часом дуже рідко звертались),
а також твори Антоніо Лауро, Джона Доуленда, Луїса де Нарваєса, Франческо Моліно, Марка
Соколовського, Луїджі Моцані та Джона Дюарта.
Ю. В. Радзецький,
старший викладач кафедри «Народні інструменти»
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V I Ф О Р У М В И КО Н А В Ц І В Н А Н А Р О Д Н И Х І Н С Т Р У М Е Н ТА Х :
ІННОВАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ
27 березня 2019 року в Дніпропетровський академії музики
ім. М. Глінки в рамках Міжнародного фестивалю музичного
мистецтва «Музики без меж» відбувся VI Форум виконавців
на народних інструментах.
Якщо головною подією попередніх форумів був виступ
запрошених гостей-солістів у супроводі оркестру народних
інструментів, то цього разу спільне музикування студентської
молоді з іменитими фахівцями відбулось раніше – у рамках
V Фестивалю Ювілеїв (13–15 березня 2019).
У зв’язку з цим формат VI Форуму виконавців на народних інструментах було змінено. Цього року захід містив три
компоненти – конкурсний, методичний та концертний.
Програму форуму розпочинав Відкритий конкурс Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки для студентів ІІІ–IV
курсів музичних коледжів України спеціалізації «Народні
інструменти». Показово, що географія учасників-конкурсантів
цього разу значно розширилась – до нас завітали студенти спеціалізованих музичних закладів не тільки Дніпропетровщини,
а й Херсона, Канева, Харкова, Одеси. Конкурсні прослуховування відбувались паралельно в 5 номінаціях – «Бандура»,
«Домра», «Баян, акордеон», «Гітара», «Балалайка, цимбали»,
завдяки чому вдалось за дві з половиною години прослухати
39 учасників (до складу журі були запрошені не лише педагоги академії, а й колеги з Кам’янського музичного коледжу,
Херсонського музичного училища, Криворізького музичного
коледжу, Харківського вищого коледжу мистецтв та Дніпропетровського коледжу культури та мистецтв).
Методичною частиною VI Форуму виконавців на народних
інструментах був педагогічний практикум на тему «Колективне
виконавство на народних інструментах в реаліях сьогодення»,
що містив:
– доповіді («Балалаєчний квінтет: питання вибору репертуару» – голова ПЦК «Народні інструменти» Красношлик В. О.;
«Ансамблеві традиції мандолінного мистецтва» – канд. мистецтвознавства, доцент, зав. кафедри «Народні інструменти»
Башмакова Н. В.; «Естрадно-джазовий напрям акордеонного
виконавства: проблеми початкового етапу освіти» –викладач
кафедр «Народні інструменти» та «Музичне мистецтво естради» Зубарев С. О.);
– лекцію-концерт гітарної музика («Хіти V‑го Фестивалю
Ювілеїв», ведучий – старший викладач кафедри «Народні інструменти»
Радзецький Ю. В.);
– майстер-клас («Специфіка репетиційної роботи з капелою бандуристів» заслуженого діяча мистецтв
України, доцента кафедри «Народні
інструменти» Березуцької М. С.);
– лекцію-консультацію («Професійний підхід до розбудови бандурного репертуару» заслуженого
працівника культури України, професора кафедри «Народні інструменти» Овчарової С. В. та канд. мистецтвознавства, викладача кафедри
Хмель Н. В.).
В числі учасників педагогічного
практикуму були викладачі класів

народних інструментів спеціалізованих мистецьких
навчальних закладів нашого міста, Харкова, Кривого
Рога, Нікополя, Кам’янського
та Синельникового.
Концертна частина Форуму представляла собою своєрідний ансамблевий діалог
двох чоловічих колективів – 
тріо та квартету баяністів,
прикрашений лаконічним
конферансом у виконанні Тетяни Окіпної – магістрантки
та молодого викладача нашої
академії.
Творче життя ансамблю,
який розпочинав концерт,
дорівнює п’яти рокам. Як
зазначає один з незмінних його учасників – Василь Копайгородський, ідея створення колективу належить його наставнику – Олександру Володимировичу Корнєву (викладачу
Кам’янського музичного коледжу). До теперішнього складу
тріо баяністів увійшли студенти Харківського національного
університету мистецтв ім. І. П. Котляревського – Василь
Копайгородський, Ігор Чередниченко, Руслан Желіба. Слід
зазначити, що демонструючи своє мистецтво на всеукраїнських
та міжнародних конкурсах, студентський колектив кожного
разу ставав лауреатом I премії. Активно гастролюючи різними містами України та виступаючи вперше у нашому місті,
ансамбль представив такі твори: симфонічну картину «Ніч
на Лисій Горі» М. Мусоргського, «Чиновники» з циклу «Гоголь – сюїта» А. Шнітке, «Кавказьке скерцо» та «Ріо – Рита»
Ю. Романова, «Віддавали молоду» О. Тимошенка, «Шведський
псалм» А. Бизова, та твори представників харківської баянної
школи – «Жайворонок» О. Назаренка, «Українське капричіо»
В. Подгорного, «Вечір в горах» А. Гайденка. Саме репертуар,
що складається з перекладень, зроблених учасниками ансамблю в поєднанні зі здоровим студентським ентузіазмом та
високим рівнем виконавської культури є основними характерними рисами творчого портрету харківського баянного тріо.

Н. В. Башмакова,
кандидат мистецтвознавства,
доцент, зав. кафедри
«Народні інструменти»

МАЙСТЕР-КЛАС ЖАКА МОЖЕ
28 лютого 2019 року в Дніпропетровській академії музики
ім. М. Глінки відбулась зустріч із
видатним тромбоністом, відомим
музикантом, професором Паризької
консерваторії Жаком Може.
Розповідати про цю людину
можна дуже багато, але зазначимо
найголовніше, – спілкуватися з музикантом є абсолютне задоволення.
Він – митець-свято. Від Жака завжди
випромінюється лише щиросердність та світло. У розмові виконавець ніколи не образить, не спростує
певних тверджень сталої динаміки
розвитку молодого фахівця, а навпаки, винятково коректно і ввічливо
порадить як вирішити ту чи іншу
проблему, художнє або виконавсько-
технологічне питання.
Концертний виступ Жака Може
у супроводі духового оркестру академії (диригент Ігор Грузин) напередодні майстер-класу був таким блискучим, що слухачі довго аплодували
йому стоячи й не відпускали зі сцени. Довелось грати на «Біс».
Повертаючись до майстер-класу необхідно зазначити, що
Жак Може і у цьому питанні великий спеціаліст. Він майстерно

Ансамбль віртуозів «AKKO Quartet», у складі якого грають
заслужені артисти України Олег Шиян і Роман Молоченко та
лауреати найпрестижніших міжнародних конкурсів Віталій
Козицький і Богдан Машталяр, був створений в Києві у 2016
році за ініціативи творчого тандему Шиян-Молоченко. Репліки, що були озвучені цим колективом під час концертного
діалогу, відрізнялись віртуозністю, артистичною експресією,
художньою виваженістю та переконливістю стильової інтерпретації. Увертюра з оперети «Летюча миша» та «Вічний рух»
Й. Штрауса, Танок Фурій з опери «Орфей та Евридіка» К. Глюка, Концертино Л. Колодуба, «Смерть Янгола» А. П’яццолли,
«Скерцо – Щедрик» з квартету пам’яті Леонтовича Д. Клебанова, Лезгинка з балету «Гаяне» А. Хачатуряна, Ноктюрн
Ю. Романова та «Cico Sevino Kolo» Л. Ніка виконувались не
лише на сучасних концертних баянах, а і на таких унікальних
різновидах інструмента (що були виготовлені за індивідуальним замовленням колективу найкращими фабриками світу) як
баян-гобой, баян-кларнет, баян-фагот, баян-туба та концертино.
Завершувала насичену одноденну програму VI Форуму
виконавців на народних інструментах панельна дискусія на
тему «Ансамблева співтворчість: фактори ефективності» (запрошені фахівці – учасники «AKKO Quartet»,
модератор – Н. В. Башмакова). Основна теза,
яку підтримали всі учасники дискурсу, була
висловлена заслуженим артистом України Романом Молоченко, як відповідь на прохання
озвучити перший з фундаментальних факторів
успішності ансамблевої співтворчості: «это
желание вместе воссоздать эмоциональную
картину, заложенную в музыкальном произведении».

володіє психологічними прийомами
під час занять з вихованцями. Вміння
віднайти підхід до будь-якого студента, заспокоївши його, з метою
надати юному музиканту можливість
відтворити його найперспективніші
якості, при цьому пропонуючи лаконічні зауваження, не принижуючи
професійної гідності учня, засвідчують блискучі академічно-професійні
педагогічні якості Жака Може.
Сконцентруємо увагу на загальному характері та системі, за якою
відбувався майстер-клас. Велика
група тромбоністів-студентів різного віку та виконавського рівня
оточували майстра у напівколі, маючи готовність до виконання різноманітних вправ, які пропонував
Жак Може. Власне технологічні
прийоми та в цілому «розігрівання»
виконавського апарату не постають
новизною у практиці тромбоністів-
професіоналів. Але ж як довершено
їх інтерпретує майстер, розкриваючи їхнє ціннісне зерно у найдоступнішій, переконливій
для молоді формі. Надзвичайно складно передати словами
цей психологічний процес, його треба лише відчути у мі-

міці, жестах, власних інструктивно-технічних ілюстраціях
Жака Може.
Студенти, безумовно, повинні розуміти, що групові так
звані вправи на «розігрівання» у повсякденній практиці зовсім
не обов'язкові. Найголовніше зробити для себе висновки із цих
групових занять та навчитись використовувати їх у безпосередній виконавської практиці. Магістральний вектор майже всіх
рекомендованих вправ Жака Може – це найприскіпливіша увага
до системи професійного виконавського дихання. Майстер детально пояснював «як, де і коли» найбільш зручно й необхідно
активізувати фазу вдиху, які критерії повинні характеризувати
фазу видиху тощо.
Другий етап майстер-класу був присвячений індивідуальній
роботі зі студентами. Необхідно наголосити, що й у цьому
питанні Жак Може має власні цікаві судження, яким дуже корисно було б повчитись і нашим музикантам-викладачам. Які б
найгрубіші помилки не мав «переляканий студент», майстер
ніколи не кривився, а, навпаки, надзвичайно щиро заспокоював молодого виконавця, ненароком фіксуючи увагу студента
на його виконавських недоліках. Далі майстер ілюстрував на
інструменті як потрібно виконувати ту чи іншу вправу або
фрагмент певної музичної композиції.
Та не слід утверджуватись у думці, що за один проведений
майстер-клас видатним музикантом, можливо одразу ж підвищити власний професійний рівень. Необхідні кропіткі щоденні
заняття й величезна робота з використанням найрізноманітніших
вправ, виконавських технологій, а результат – обов'язково буде.
Г. О. Юшин,
старший викладач кафедри «Оркестрові інструменти»
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М У З И Ч Н А

С П А Д Щ И Н А

ФО ЛЬ К ЛОР – НЕВІ Д’ЄМНА ЧАСТИНА ТВОРЧОГО ЖИТ ТЯ АК А ДЕМІЇ

Приємно констатувати той факт, що пісенна фольклорна
спадщина Дніпропетровщини здобуває все більше прихильників. У популяризації цього виду народного музикування
відіграють велику роль міські науково-методичні семінари-
практикуми вчителів музичного мистецтва міста Дніпра та
викладачів Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки
під назвою «Нематеріальна музична спадщина Дніпропетровщини у призмі поколінь».
21 березня 2019 року в стінах нашого навчального закладу
відбувся вже четвертий захід цього циклу. Якщо перші семінари
були присвячені пропагуванню фольклорного матеріалу Дніпропетровщини, а саме розповсюдженню збірок, методичних
посібників, дисків з аутентичними записами та фільмів за
матеріалами експедицій, то останні два заходи демонстрували втілення в життя отриманої інформації. Створення нових
аматорських колективів, розширення репертуару вже існуючих
ансамблів за рахунок введення пісенного фольклору, складання
власних композицій, що поєднують усну народну творчість,
спів та обрядові дійства – ось результат роботи фольклорних
семінарів, які стимулювали вчителів музичного мистецтва
до розповсюдження перлин нематеріальної спадщини нашого краю.
Змістовна доповідь вчителя ЗОСШ № 26 Бєчваї Оксани
Вікторівни під назвою «Фольклор єднає покоління (з досвіду
роботи вокального ансамблю «Мрія») висвітлила шляхи залучення міських школярів до вивчення і популяризації місцевого
фольклору, а саме козацьких пісень Дніпропетровщини. Участь
дитячого колективу в різних фестивалях, конкурсах, семінарах
народної музики і фольклорної творчості, відвідування репетицій та концертів самодіяльних хорів, залучення до роботи
мистецько-пізнавального проекту «Клуб школяра» – ось основні напрямки просвітницької діяльності вчителя музичного
мистецтва, що сприяють входженню народної пісні в життя
підростаючого молодого покоління Дніпра. Підтвердженням
цього став яскравий виступ ансамблю «Мрія» з композицією
«Стоїть козак», творче прочитання якої запам’яталось слуха-

чам звучанням сольної скрипки як органічної складової у звучанні дитячого
двоголосся.
Власні методи роботи висвітлила
викладач Слобожанської школи естетичного виховання Махно Світлана Миколаївна у доповіді «Методика роботи
з дитячим фольклорно-етнографічним
ансамблем» (за участю учнів ЗОСШ
№ 3 м. Підгороднє). Як зацікавити учасників колективу різних вікових категорій, як вдало поєднати їх знання і вміння
щодо манери співу, специфіки рухів,
участі у виготовленні костюмів та декорацій – ці основні тези були стрижнем
виступу доповідача. Приємним підтвердженням дієвості висвітлених методів
роботи став виступ ансамблю з обрядовим дійством «Закликання весни».
Учасників семінару завжди надихають колективіви Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки, які вивчають та відтворюють народну манеру співу, характерну для нашого регіону (студентський фольклорний ансамбль
«Калита» (кер. К. Кердан)) та популяризують академічну музику,
створену на основі фольклорних мотивів (капела бандуристів
«Чарівниці» (художні керівники: заслужений працівник культури
України, доцент С. В. Овчарова та заслужений діяч мистецтв
України М. С. Березуцька).
Родзинкою семінарів-практикумів є майстер-клас, який
завжди змістовно проводить викладач академії Т. В. Хмилюк.
Вивчення хороводної веснянки «Та йде весна з квітами», записаної у с. Вищетарасівка Томаківського району, викликало
жвавий інтерес в аудиторії завдяки знайомству з неквадратною
ритмічною структурою пісні та опануванню цікавого виконавського прийому глісандо.

Четвертий фольклорний семінар підтвердив свою вагому
роль у відродженні регіональних народних традицій. Такі
заходи відбуваються завдяки продуктивній роботі великого
колективу, який надихається діяльністю завідувача лабораторії
фольклору та етнографії академії О. Н. Гусіної, викладача кафедри «Історія та теорія музики» А. Я. Любимової та методиста
з питань викладання предметів естетичного циклу методичного
центру управління освіти Департаменту гуманітарної політики
Дніпровської міської ради О. П. Скрипченко.
Безперечно, що у наступному навчальному році продовжиться плідна співпраця викладачів Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки з вчителями музичного мистецтва
м. Дніпра.
І. В. Климчик,
завідувач навчальної практики,
викладач кафедри «Народні інструменти»

« КОТ И Г О Р О Ш КО » : М УД Р І С Т Ь У К РА Ї Н С Ь КО Ї М У З И Ч Н О Ї К А З К И

Характерною особливістю роботи оперної студії Дніпропетровської академії музики
ім. М. Глінки є тісний творчий зв’язок та взаємодія її всіх структурних підрозділів з кафедрою «Вокально-хорова майстерність та музикознавство». Підтвердженням цього є прем’єра
музичної казки «Котигорошко». Автори: М. Стецюн, А. Шиян, вірші М. Дреганової. Виконавці – студенти-вокалісти музичного коледжу.
Режисери – Світлана Сошнєва, Олена Самойлова,
концертмейстер Яна Швачка, хормейстер Яніна Черниш, хореограф Аліса Пасічна.
Дійові особи та виконавці: Котигорошко – Даніїл
Риндін, Гліб Приставка; Батько – Гліб Приставка, Андрій Поміщик; Мати – Наталя Шумська, Аріна Запорожець; Баба – Тетяна Северова, Поліна Огнянникова;
Вернигора – Віктор Кердан; Вернидуб – Андрій Поміщик, Гавріїл Дробітько; Оленка – Вероніка Кубрак;
Змій Горинич – Дмитро Назарик; Зміючки – Софія
Кошелева, Анастасія Кириченко, Наталя Пархоменко,
Владислава Раковська; Українці та українки – студенти
хору.
Художній план музичної казки про Котигорошка – народно-героїчний. Кожен український персонаж
та кожен казковий персонаж мають велике значення
у виставі. Постановники та виконавці показують український народ в усій його різноманітності. Усі персо-

нажі діють, щиро живуть на сцені – і в цьому основне завдання постановників, які створили
динамічну дію, насичену темпераментними художньо-дієвими ритмами.
Основу музичної казки-вистави «Котигорошко» становить своєрідна драматургія, яка
являє собою синтез таких виражальних засобів, як музика, спів, танок, пластика, слово. Зіграні вистави доводять, що всі ці виражальні засоби є
рівноцінними за своєю вагомістю. Студенти коледжу
професійно розуміють те, що танцювальні й пантомімічні сцени, як вокальні номери, мають не дивертисментний характер, а є складовою частиною сюжету.
Необхідно відзначити вдале художнє оформлення:
сценічні ширми, які створюють образ царства Змія
Горинича; українські рушники та предмети сільського
побуту, які гармоніюють із загальним настроєм музичної казки, а також костюми українців, Змія Горинича,
Зміючок, які є яскравими, образно-метафоричними й
різноманітними. Тож побажаємо студентам коледжу
нових творчих досягнень у жанрі опери!
А. А. Тулянцев,
кандидат мистецтвознавства,
професор кафедри «Історія та теорія музики»

КОНЦЕРТИ К АМЕРНОЇ МУ ЗИКИ

Без музыки жизнь была бы заблуждением
Ф. Ніцше

Саме ці рядки викарбувались у пам’яті після концерту камерного оркестру Дніпропетровської академії музики
ім. М. Глінки під керівництвом М. В. Ємець. У той вечір 11 лютого 2019 року було виконано на головній сцені академії цілу
низку цікавих та неймовірних за своєю красою творів, а саме – 
Концерт для валторни з оркестром К. Форстера, соліст Дмитро
Таран (м. Київ); Сюїта для струнних Л. Яначека, «Серенада»
для струнних (І ч.) М. Поплінського, Сюїта на хасидські теми
«Nigunim» Л. Когана (соліст-валторніст Дмитро Таран).
М’якість тембру сольної валторни у концерті К. Форстера
та сюїті Л. Когана, здавалось, надала крила душам слухачів,
здіймаючи їх теплотою, щирістю висловлювання та емоційним
піднесенням. Кожен звук валторніста й оркестру відповідав
творчому, свіжому баченню виконавців.
«Музыка может изменить мир, поскольку она способна
изменить людей» – Е. Боно. Мимоволі замислюєшся над цими
рядками, адже кожного разу виступи юних, талановитих музикантів камерного оркестру вражають новим рівнем змістовного насичення, виконавсько-професійним оснащенням
та особистим ставленням до Музики.
«Сюїта» Л. Яначека для струнних була виконана надзвичайно щиро та емоційно. Родзинкою концерту стало виконання «Серенади» для струнних М. Поплінського, студента спеціалізації
«Оркестрові струнні інструменти». Яскравий та індивідуальний

художній стиль молодого, талановитого композитора знайшов
помітний відгук у серцях виконавців та слухачів.
Тож побажаємо камерному оркестру академії нових професійних досягнень і творчої наснаги, та з нетерпінням чекаємо
на нові концерти колективу!
1 лютого 2019 року в стінах Дніпропетровської академії
музики ім. М. Глінки відбувся концерт камерної музики, присвя-

чений 120-річчю заснування музичного закладу. У виконанні
молодих викладачів академії, Костянтина Цацина (скрипка)
та Олександра Білоусова (фортепіано), були виконані Соната
Л. Бетховена для скрипки та фортепіано A‑dur ор. 30 № 1 та
Соната Й. Брамса для скрипки з фортепіано d-moll ор. 108 № 3.
Неможливо оминути увагою атмосферу, що пронизувала
струни глядацьких сердець крізь призму молодих, талановитих
виконавців. Поєднання м’якого, філігранного тембру скрипки
та витонченого, делікатного звуку фортепіано, створювало
незабутню палітру художнього мистецтва… «Музика не у нотах, а у тиші між ними» – В. А. Моцарт. Саме ці геніальні
рядки спливають в пам’яті, адже кожен звук у виконанні цих
молодих музикантів був ніби огорнутий прозорістю тиші, що
кожної миті віддзеркалювала все нове, надзвичайно строкате
різноманіття почуттів. «Тембровий» діалог між скрипкою та
фортепіано вразив своєю природністю та змістовним художньо-
звуковим наповненням.
Ідентичність штрихової техніки та емоційного наповнення
кожної фрази створили по-справжньому професійну витонченість та стильову довершеність. Колектив академії дякує за
чудовий концерт та бажає викладачам-концертантам нових
творчих здобутків!
М. В. Самокіш,
викладач спеціалізації
«Оркестрові струнні інструменти»
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С ХОДИНК АМИ МАЙСТЕРНОСТІ

ГРАНИ ВОК А ЛЬНОГО ИСК УССТВА

4 березня 2019 року в Дніпропетровській академії музики ім. М. Глінки відбулась неординарна та дуже цікава подія. Предметно-циклова комісія камерного ансамблю та концертмейстерської майстерності підготувала і провела науково-практичну конференцію «Виховання та становлення артиста камерного ансамблю».

18 – 20 апреля 2019 года отзвучал голосами весны ХII Всеукраинский фестиваль-конкурс имени Бориса Гмыри. Вот уже 12 лет традиционно в эти весенние дни Днепропетровская академия музыки им. М. Глинки принимает талантливых участников, будущих звезд
певцов-вокалистов.
В этом году – более 100 человек участников из разных городов Украины – Киев, Харьков, Одесса, Кривой Рог, Каменское, Никополь, Днепр. Уже традиционно, жюри возглавил
В. Буймистер (Киев); вместе с ним, творчески работали Г. Капка и Н. Пелих (Киев), А. Дуда
(Одесса), Л. Деркач (Харьков), Л.Градосельская (Каменское); Н. Суржина (сопредседатель),
О. Школа и О. Гопка (Днепр).  
Отметим, что ярко и многолюдно были представлены участники из детских музыкальных
школ и колледжей, исполняя сложные арии Скарлатти, Моцарта, Перголези, украинские
народные песни (педагоги Н. Рахно, Е. Семёнова, А. Гаркуша, Х. Сиротюк, Л. Градосельская, Ю. Худиенко, О. Школа, Е. Мыколайко и другие). Студенты музыкальных академий, в
том числе и магистры, пели более сложные программы, развёрнутые арии, романсы, художественно и вокально непростые народные песни.
Победители-лауреаты были отмечены грамотами, дипломами: Гран-При – Екатерина Левицкая (Киев), 1 премия – Елизавета Голубева (Днепр), 2 премия – Артём Крылов
(Днепр) и Андрей Майборода (Одесса), а также много других прекрасных вокалистов были
одарены высокими балами профессиональной симпатии членов жюри.
Именно такие конкурсы-фестивали – прекрасная возможность молодым заявить о себе,
идти к осуществлению творческой мечты. Имя Бориса Гмыри с честью носит Днепровская
школа искусств № 4 (директор В.П. Потапова). Организационный комитет провёл большую
кропотливую работу, а главное – продолжил жизнь конкурсу им. Б. Гмыри. Отметим, что в
2004 году в конкурсе принимали участие 25 вокалистов, а ныне – более 100 молодых академических певцов. Это хороший показатель, знак и, безусловно, заслуженная слава творческого созидания.  
Н.А. Суржина,
Народная артистка СССР, лауреат национальной премии Украины
им. Т.Г. Шевченко, профессор кафедры „Вокально-хорового мастерства”         

Ідея творчого проекту, запропонована завідуючою предметно-циклової комісії Г.В. Виноградовою, одразу знайшла живий відгук у багатьох студентів та викладачів. З великою
відповідальністю учасники конференції підійшли до створення власних наукових робіт.
Аналізуючи у своїх доповідях виконувані камерні твори, вони торкнулись історії розвитку
деяких інструментів, особливостей виконання оперної музики, специфіки розвитку оперної
драматургії, маловідомих фактів творчих біографій композиторів. Виконавський аналіз та
образна характеристика композицій вразила глибиною їх вивчення. Майже всі доповідачі
конференції виконали досліджувані твори. Високий професійний рівень виконання композицій перетворив конференцію в прекрасний концерт з творів різних епох і стилів.
Щиру та живу участь у проведенні цього дійсно науково-творчого проекту взяла викладач кафедри «Історія та теорія музики» Л.В. Гонтова. Її вступне слово, як своєрідний гімн
ансамблевому виконавству, було наповнено глибоким розумінням тонкощів цієї професії.
Нею були підібрані та проілюстровані на відео приклади цікавих інтерпретацій вокальних
й інструментальних творів такими найвеличнішими музикантами як Елізабет Шварцкопф,
Джеральд Мур, Євген Кісін та ін.
Г.В. Ракитіна,
викладач ПЦК «Камерний ансамбль та концертмейстерський клас»

МУ ЗИКА В МУ ЗЕЇ
20 та 21 березня цього року Дніпропетровський художній музей на чолі з директором
Шапоренко Тетяною Іванівною запросив Art Aria до участі у значущому заході для нашого регіону – презентації книги (монографії) Володимира Кулічіхіна «Світ символів Михайла
Сапожнікова» та на відкриття виставки художника. Автор монографії був видатним місцевим мистецтвознавцем, найстарішим співробітником Дніпропетровського художнього музею,
членом Національної Спілки художників України. Книга є результатом роботи В.В. Кулічіхіна
протягом усього життя. Монографія присвячена художнику-символісту Михайлу Івановичу
Сапожнікову, життя якого пов’язане з Катеринославом, та практично не було вивчено.
Михайло Іванович Сапожніков народився 23 вересня 1871 року у багатодітній родині.
Першим поштовхом у формуванні особистості художника стали легенди та казки, які майстерно розповідала йому бабуся. М.І. Сапожніков отримав прекрасну освіту в Імператорській
академії мистецтв у Петербурзі. По закінченні академії вивчав колекції музеїв та архітектуру
міст Німеччини. Саме в той час під впливом творчості німецьких художників-символістів
Михайло Іванович почав самостійне творче життя та віддав перевагу цьому напрямку.
Після повернення з Німеччини М.І. Сапожніков до 1908 року працював у м. Павлоград.  У
1908 році М.І. Сапожніков з родиною приїздить до м. Катеринослав, де отримує роботу викладача у жіночій гімназії. Він стає активістом художньої комісії Катеринославського наукового
товариства, де займався просвітницькою діяльністю. Михайло Іванович також співпрацював з
театром – виконував ескізи для дитячих вистав. Його перша виставка відбулась у 1917 році, у
Петербурзі, за підтримки І.Ю. Рєпіна. Друга виставка М.І. Сапожнікова відбулась у 1926 році
у художньому музеї Катеринослава. На той час музей став культурним центром, який знайомив жителів міста не лише з класичним мистецтвом, а й зі здобутками сучасних майстрів.
На перший погляд художник відображає події того часу, але це не зовсім так. Автор виступає як філософ, його задум експоніювання картин в певному порядку (кожна картина має
свій номер та супроводжується поясненнями, які є «ключами». Тексти «ключів» із Біблії –
книги, що відображає історію світу від його створення та передбачає майбутнє цього світу.

В роки, проведені у Петербурзі, Михайло Іванович також відвідував музичні студії.
Тому символічним стала участь наших студентів у відкритті виставки Михайла Івановича. Струнний квартет у складі Поплінського Максима, Аносової Анни, Макарової Анни,
Крівич Євгенії виконав І Дивертисмент В.-А. Моцарта та авторський твір Максима Поплінського  Прелюдія з другого квартету (модератор виступу Селіщев Іван).
Я.О. Лисенко,  
кандидат мистецтвознавства, декан музичного факультету
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ПЕДАГОГІКА ТВОРЧОСТІ
Мудрість сповіщає, що немає гіршого, ніж освічений дикун. Справді, людина може
оволодіти безліччю знань, глибинністю професійних навичок та вмінь, але ж при цьому
залишатись абсолютно байдужою до процесу еволюціонування власних морально-естетичних якостей. На превеликий жаль, результати саме такої псевдо освіченості без зайвих
зусиль можна спостерігати у численних винаходах, скажімо, зброї масового враження або
ж природо-знищуючих агроекономічних, промислових проектів, що в наслідку призводить
до страхітливо-смертельних форм винищення людства, а також появи добре замаскованих
антигуманних кшталтів, начебто конче необхідних людині, але ж насправді, вбиваючих навіть саме бажання, тенденцію особистості до художньо-духовного еволюціонування.  

Так, однією з проблем духовного спустошення, наприклад, геніального математика або
конструктора, який стоїть, уявімо, у напівкроці до винаходу формули-машини що може
знищити світ, буде відсутність художньо-естетичної освіти на початкових ступенях формування його психіки, світобачення, рис характеру, а точніше, їх удосконалювано-дієвої
кореляції від природньо-набутих генних здібностей індивідуума.   
Саме цим глибинно-формуючим процесам морально-духовного усталення людини, від
перших років його життя, присвячені творчі зустрічі викладачів музичної школи (music
room) Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки з наймолодшими учнями нашого
навчального закладу. Діти від 2 до 6 років опановують феномен творчості крізь призму
переважно музичного мистецтва та, що найголовніше, синтезовано сприймають елементи ритміки, рухів танцю, художньо-зображальних творінь, частин театрально-художньої
інсценізації невеличких змістів-картин тощо. У тісній творчій співпраці з професійно-відданими, досвідченими викладачами Ю.В. Фурдуй та О.Л. Єгоровою, на чолі з директором музичної школи академії ім. М. Глінки О.К. Соколовою, діти комплексно сприймають
практичні й теоретичні знання, пізнають в цілому мистецько-синтезовані творчі навички.
На заняттях, окрім фортепіано, використовуються ксилофони, гавайські гітари (укулеле),
звуковисотні дзвіночки  та інший музичний інструментарій.       
Якраз таким художньо-педагогічним дійством довелось насолодитись 24 квітня 2019 року
в концертній залі академії музики ім. М. Глінки, де різноманітні творчі звершення сягали еволюції художньо-культурного єства численних діточок та, безумовно, їх батьків і рідних. Феномен творчості перевищував усі сподівання означеного концерту. Корегування як програми
виступів учнів, так і їх безпосередність, невимушеність естетичного представлення художніх
композицій утвердила, на нашу думку, основний навчально-виховний принцип функціонування школи для наймолодших, а саме – педагогіку творчості, що безумовно, постає основою
творчої розбудови початкової ланки професійної музичної освіти в академії ім. М. Глінки.                                        
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