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Конкурси. Фестивалі 
Мистецькі 

Слова Iгоря Северянiна "Из всех богов наибожайший бог музыки" 
стали гаслом фестивалю-конкурсу "Сергiй Рахманiнов i українська 
культура", який стартував у березні в Харкiвськiй обласнiй фiлармонiї. В 
рамках фестивалю вiдбулися: V Мiжнародний конкурс вокалiстiв iменi Iвана 
Алчевського "Алчевський-дебют", концерти видатних пiанiстiв, VI 
Мiжнародний науково-теоретичний симпозiум "С. Рахманинов: на изломе 
веков", а також традицiйнi майстер-класи i художня виставка Володимира 
Носаня. 

У Харковi протягом дванадцяти днiв звучав джаз - в рамках третього 
мiжнародного фестивалю "Kharkiv Za Jazz Fest-2009", у якому брали участь 
музиканти з 17 мiст рiзних куточкiв свiту. Фестиваль проходив пiд егiдою 
iноземних дипломатичних представництв в Українi та мерiй мiст-побратимiв 
Харкова.  

Концертом вiдомого джазового колективу "Трiо Жеремi Терной" 
(Лiлль) 4 квiтня у Харкові розпочався фестиваль "Французька весна". В 
програмi фестивалю: 8 квiтня в ХДНБ iм. В.Г. Короленка - зустрiч з 
популярною французькою письменницею Мартиною Ле Коз; з 9 по 12 квiтня 
в кiнотеатрi "Боммеръ" - ретроспектива вiдомих кiнострiчок класика 
свiтового кiнематографу режисера Жака Демi. 17 квiтня в кiнотеатрi 
"Кiнопалац" пройшла "Долгая ночь... короткого метража", 24 квiтня в театрi 
iм. Шевченка акробати цирку "Фьюжн" представили програму "Трискель". 
Закiнчився фестиваль виставкою афiш "Был себе... Грапюс" Алекса Йордана, 
яка пройшла 27 квiтня в Харкiвськiй державнiй академiї дизайну та мистецтв.  

26 квiтня в харкiвському ТВЦ "Радмiр Експохол" стартували VII 
Мiжнародна трiєнале екологiчного плакату "4-й блок" i III Мiжнародний 
конкурс плакату i анiмацiї "АнтиСНIД-Україна". Члени мiжнародного журi, 
серед яких Маджид Аббасі (Іран), Алекс Йордан (Франція) і Люба Лукова 
(США), обрали найкращi з понад 1000 плакатiв. Це рекордна кiлькiсть робiт, 
надiсланих на конкурс iз 45 країн свiту.  

Академічний хор ім. В. Палкіна Харківської обласної філармонії брав 
участь у міжнародному фестивалі церковної музики “Хайновка – 2009”, який 
відбувся 20 – 24 травня у Польщі. Серед учасників конкурсу 28 хорів із 
Білорусі, Естонії, Ірану, Ізраїлю, Литви, Молдови, Німеччини, Польщі, Росії, 
Румунії, Словакії, України, Узбекистану, Угорщини, Італії. Цього разу 
церковна музика звучала у виконанні православних, старовірів, католицьких, 
греко-католицьких, протестантських і світських хорів. Хор також прийняв 
участь у щорічному фестивалі “Українська весна”, який проходив у Познані. 



Поїзка до Польщі відбулась за сприяння Генерального консула Польщі у 
Харкові Гжегожа Серочинського. 

Уп’ятнадцяте Дергачівщина зібрала талановитих виконавців на 
конкурс естрадної пісні “Жива вода”. Цього разу своє пісенне мистецтво 
продемонстрували 39 солістів і 14 ансамблів з 20 районів та трьох міст 
Харківщини, а також представники Бєлгородської, Орловської, Курської 
областей Російської Федерації, Гомельської області Білорусі. 

Театральні 
Студенти кафедри акторської майстерності і режисури театру анімації 

Харківського державного університету мистецтв ім. Котляревського брали 
участь у міжнародному фестивалі шкіл театрів ляльок, який проходив у 
Естонії. 

Книговидавничі 
23-24 квiтня в примiщеннi Харкiвського театру опери та балету iм. М. 

Лисенка вiдбувся ХI Мiжнародний фестиваль книговидавцiв i 
книгорозповсюджувачiв "Свiт книги-2009". За традицiєю, книги на ньому 
представляли не стiльки письменники, скiльки просто публiчнi люди: 
полiтики, артисти, спiваки й шоумени.  

Серед запланованих заходiв: зустрiчi з народним депутатом України 
Дмитром Табачником, вiдомим росiйським письменником Юрiєм 
Поляковим, шоуменом Iллєю Ноябрьовим, вiдомим тележурналiстом 
Дмитром Гордоном, письменником i спiваком Iгорем Коржем.  

Дитячі 
Вiдкрите бiєнале дитячої творчостi арт-фестиваль "Вiд 5 до 10" 

пройшов в Харковi всьоме. Складався вiн, як i в минулi роки, з двох частин: 
конкурсу малюнка й музичного конкурсу. Пiдсумки першого пiдбили 2 
березня у Мунiципальнiй галереї. Нагороди знайшли переможцiв у 27 
країнах свiту.  

23 квітня в Ізмірі (Турція) проходив міжнародний дитячий фестиваль, у 
якому брали участь дитячі колективи із більш як 60-ти країн світу. Харків 
гідно був представлений дитячм танцювальним колективом “Перлини 
Азербайджану” Харківського обласного товариства “Достлуг”. 

 
Гастролі 

Трупа Харківського театру опери і балету 8 січня розпочала прем’єр-
тур по Великобританії та Ірландії з балетом “Копелія”. Гастролі тривали до 
21 березня. 

Московський театр “Арбат” 21 січня на сцені театру ім. Т.Г. Шевченка 
представив харківським глядачам виставу “Майстер і Маргарита” з Іваром 
Калнишем, Ольгою Сумською, Володимиром Філатовим та ін. у ролях.  

29 січня в ХАТОБі харків'яни і гості міста побачили виставу “Восемь 
женщин” в якій зіграли відомі актриси Наталія Селезньова, Олена 
Кондулайнен, Евеліна Бледанс, Олександра Назарова, Дарья Сагалова, 
Наталія Лесніковська, Ірина Домінська, Ольга Орлова. 

31 січня в ККЗ “Україна” виступив легендарний ВІА “Синяя птица”. 



9 лютого на сценi Харкiвського академiчного театру опери i балету ім. 
М.В. Лисенка "Iмперський росiйський балет" пiд керiвництвом Гедимiнаса 
Таранди презентував класичну постановку "Дон Кiхота" Сервантеса. 

Московська продюсерська компанія «Независимый театральный 
проект» на сцені театру ім. Т.Г.Шевченка представила 17 лютого 
трагікомедію “Гра у правду”, за п’єсою французького драматурга Філіпа 
Лелюша. В спектаклi були зайнятi вiдомi росiйськi актори Iрина Апексимова, 
Гоша Куценко, Дмитро Мар'янов, Костянтин Юшкевич.  

27 лютого у харківському театрі ім. Т.Г. Шевченка відбулося авант-
шоу фестивалю Kharkiv Za Jazz Fest-2009. “Першою ластівкою” фестивалю 
став квартет Райана Коена, концерт якого пройшов за підтримки посольства 
США в Україні. В Україні цей колектив виступив вперше, а у США він 
вважається зразком “справжнього” джазу. 

На гастролях у лютому у Харкові побували: Сергій Дроботенко, Сергій 
Трофімов, Гарік Сукачов і група “Неприкасаемые”, Олександр Малінін, Стас 
Пьєха. 

11 березня на сцені ХАТОБу пройшла мелодрама за п’єсою Володіна 
“П’ять вечорів” з Л. Гузеєвою, Є. Сідіхіним, М. Дюжевим, Т. Арнтгольц у 
ролях. 

Єдиний в Українi концерт тенора театру "Grand Opera" Сергiя 
Стильмашенко вiдбувся в обласнiй фiлармонiї у березні. Харкiв'яни першими 
почули фрагменти з опери Дж. Вердi "Рiголетто" у виконаннi видатного 
земляка. У Францiї прем'єра вiдбудеться в травнi 2009 року.  

13 березня в театрi iм. Т.Г. Шевченка вiдбувся виступ легендарної 
спiвачки, ученицi Луї Армстронга Денiз Перьє. В програмi разом iз 
спiвачкою брав участь один iз кращих джазових пiанiстiв Росiї Андрiй 
Кондаков.  

У березні в Харкові виступили: Леонід Портной, Григорій Лєпс, 
Максим Галкін, Валерій Меладзе. 

В культурному центрi Київського району 4 квiтня вiдбулася нова 
програма народного артиста Росiї Сергiя Захарова, яку вiн присвятив пам'ятi 
Муслима Магомаєва.  

14 квiтня на сценi Харкiвського театру опери i балету була 
представлена своєрiдна вiзитна картка Театру Романа Вiктюка - спектакль 
"Саломея".  

З концертами у квітні в Харкові виступили: в ХАТОБі - Олександр 
Розенбаум і Ніно Катамадзе; в ККЗ «Україна» - Юрій Лоза, групи «Пікнік» і 
«Звери». 

Свою майстерність гри на молдавському духовому інструменті 
продемонстрував народний артист Молдови Юліан Пушке. Концерт відбувся 
27 травня у Будинку органної і камерної музики. 

У травні на гастролях у Харкові побували: Катерина Васильєва із 
спектаклем-бенефісом “Я була щаслива” на сцені театру ім. Т.Г. Шевченка, 
Патрисія Каас, група “Ранетки”. 

1 червня у ХАТОБі відбувся концерт Сосо Павліашвілі. 



2 червня на сцені театру ім. Т.Г.Шевченка відомий московський актор і 
режисер Валерій Золотухін показав своє бачення твору М. Булгакова “Собаче 
серце”. 

4 червня Театр ім. Вахтангова показав у ХАТОБі комедію “Амфітріон”, 
а “Московский независимый театр” на сцені театру ім. Т.Г.Шевченка – 
шокуючу комедію “Вій” за мотивами повісті М. Гоголя. 

5 червня на сцені ХАТОБу відбувся спектакль “Не будите спящую 
собаку” з С. Астаховим, О. Кориковою, І. Жидковим, О. Красько, О. 
Арнтгольц у ролях. 

9 червня на сцені театру ім. Т.Г.Шевченка свій новий моноспектакль 
“+1” (після показу у Москві та Пітері) презентував відомий актор, режисер, 
драматург Є. Гришковець. 

10 червня у кіноконцертному залі “Україна” до 55-річчя Бориса 
Гребенщикова легендарна пітерська група “Аквариум” презентувала свій 
останній альбом “Лошадь белая”. 

Наприкінці червня у Харкові виступив відомий у світі диригент екстра-
класу Ернест Хойцел. 

Також на гастрольних афішах червня – хор Турецького, група 
“Кабріолет”. 

Виставки 
“Ніколи більше!” – виставка під таким девізом проходила в 

Муніципальній галереї з 27 по 29 січня. Присвячена вона була Дню пам’яті 
жертв Голокосту і проводилась спільно з Ізраїльським культурним центром в 
Україні, Міжнародним Соломоновим університетом під патронатом міського 
голови. 

Відразу у кількох залах Харківського художнього музею розгорнуто 
авторську панорамну виставку фотомайстрів із Польщі Малгожати і Єжи 
Карнасевич “Польща і поляки на межі століть”. У церемонії відкриття брав 
участь Генеральний консул Республіки Польща в Харкові Гжегож 
Серочинський. 

У Харкiвському обласному центрi народної творчостi вiдкрилась 
мiжнародна персональна виставка робiт фотохудожника із Ізраїлю Алекса 
Шапiро "Магiчнi кольори Iзраїлю". Примітно, що, крім України, такі ж 
вернісажі одночасно відбулися у Великій Британії та Молдові.  

В рамках щорiчного фестивалю "Французька весна" в Харківській 
мiськiй художнiй галереї вiдкрилася виставка робiт фотографа Доротi Шуз 
"Зимовий цирк".  

В рамках Тижня Франкофонiї, який розпочався у Харковi 13 березня, в 
Французькому культурному центрi 17-30 березня пройшла виставка мистецтв 
франкомовної Африки.  

Харків’яни і гості міста мають змогу побачити столицю Колимського 
краю. У галереї “Маестро” за підтримки Генерального консульства 
Російської Федерації у Харкові і ХАТОБу відкрилася виставка відомого 
харківського фотохудожника Володимира Оглобліна “Здесь рождается день. 
Магадан”. Ідея провести виставку у нашому місті належить Генеральному 



консульству РФ у Харкові. Експозицію приурочено до святкування Дня Росії, 
12 червня. 

Незвичайна фотовиставка польського автора Марека Островського 
відкрилась 17 червня у галереї “АВЕК”. Її назва говорить сама за себе – 
“Варшава з висоти орлиного польоту”. Організовано виставку за сприяння 
Генерального консульства Республіки Польща у Харкові. 

 
Кіномистецтво та відеокультура 

Мiжнародний благодiйний фонд "Україна 3000" i Українська 
кiнофундацiя провели у Харковi Днi польського кiно. Упродовж п'яти днiв у 
"Кiнопалацi" глядачi мали змогу переглянути кращi художнi i 
короткометражнi фiльми польських режисерiв, зокрема останнiй фiльм 
Анджея Вайди "Татарське зiлля". Серед зiркових гостей фестивалю - вiдомий 
польський режисер, сценарист Кшиштоф Зануссi.  

15 – 19 травня на базі кіноцентру ім. О. Довженка пройшов 
міжнародний кінофестиваль “Харьковская сирень”. Почесними гостями 
фестивалю стали французька актриса Мiлен Демонжо, кiнорежисери 
Володимир Фокiн i Алла Сурiкова. В рамках фестивалю відбулась творча 
зустрiч з актором Богданом Ступкою, композитором театру і кіно 
Володимиром Дашкевичем. Головний приз фестивалю дістався британській 
картині «Англійський хірург». 

24 – 27 травня Ізраїльський культурний центр у кінотеатрі “Боммеръ” 
представив “Фестиваль ізраїльського кіно”. 

“Ночі французької анімації” – таку назву має ексклюзивний проект, 
який представили у Харкові Французький культурний центр в Україні, 
Міжнародний фестиваль анімації в Аннесі і компанія “Артхаус Трафік”. 27 
травня, рівно опівночі в Кінопалаці розпочалася друга із двох запланованих 
“ночей”.  

Національно-культурні товариства, центри 
Пiсля майже року успiшної працi у Харкові вiдбулося урочисте 

вiдкриття Українсько-норвезького центру культури та спiвробiтництва iменi 
Фрiтьофа Нансена. З цiєї нагоди до міста завiтав Надзвичайний i 
Повноважний Посол Королiвства Норвегiя в Українi пан Олав Берстад. В 
рамках заходу в виставковому залi Обласного центру народної творчостi 
вiдбулося вiдкриття однiєї з серiй мiжнародних виставок свiтлин пiд 
загальною назвою "Пiвнiчний шлях", у якiй узяли участь провiднi фотомитцi 
України, Норвегiї та Росiї Юрiй Школьнiков, Лейф Унгве Валленiус та 
Володимир Оглоблiн. 

В Ізраїльському культурному центрі відбулася урочиста церемонія 
нагородження дипломами та медалями «Праведників народів світу» 
громадян України, мешканців Харкова і області, які переховували євреїв під 
час Другої світової війни. У заході взяла участь Надзвичайний і 
Повноважний посол держави Ізраїль в Україні пані Зіна Калай-Клайтман. 
Цього ж дня у харківському кінотеатрі “Боммеръ” відбулося відкриття 
фестивалю ізраїльського кіно. 



Французький культурний центр в Україні вже втретє в рамках Тижня 
французької мови проводить конкурс під назвою “Фільми кишенькового 
формату”.  

У Харкові відкрився перший в Україні Центр російської культури. Він 
почав працювати на базі Харківського гуманітарного університету “Народна 
українська академія” за підтримки російського фонду “Русский мир”. 

 
Культурний обмін 

З 13 по 20 березня харкiв'яни мали змогу познайомитися з 
французькою культурою в рамках тижня "Франкофонiї". Це i традицiйнi для 
українських мiст фестивалi французьких фiльмiв, моноспектаклi, зустрiчi з 
диппредставниками франкомовних держав тощо.  

12-рiчний учень першого класу Чугуївської дитячої художньої школи 
iм. I.Ю. Рєпiна Владислав Лавров виборов Гран-прi на конкурсi "Дух Еллади 
з нами", присвяченому Нацiональному святу Вiдродження Грецiї, який 
проводився 25 березня. Конкурс серед дiтей i молодi "Грецiя очима дiтей" 
вже 14 рокiв в рамках культурних зв'язкiв мiж Грецiєю i Україною проводить 
Грецький фонд культури.  
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Матеріал підготувала: Казанцева Н.Ю. - зав. сектором інформації з 

питань культури та мистецтва  
 
 
 
ПРО КУЛЬТУРНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ХАРКІВСЬКОЇ 

 ОБЛАСТІ ІЗ ЗАРУБІЖНИМИ КРАЇНАМИ 
 

(Інформаційна довідка за матеріалами преси 
за ІІІ 2009 року).  

 
Дні культури 

У Харкові, місті-побратимі Нюрнберга, традиційні Дні культури 
Німеччини в Україні святкувались цього разу особливо масштабно. У кінці 
вересня протягом тижня у нас гостювала делегація із Нюрнберга, 
проводились різноманітні акції – зустрічі, виставки, концерти. А 1 жовтня 
відкрились Дні німецького кіно. 

Фестивалі 
Одразу два літніх фестивалі принесли перемогу харківським 

лялькарям. На “Кук-Арті” у Санкт- Петербурзі першу премію отримали 
“Прості історії Антона Чехова” Харківського театру ляльок. Другий 
фестиваль – міжнародний “Талліннтреф” – приніс перемогу студентам 2-го 
курсу лялькового відділення Харківського державного університету мистецтв 
ім. І.П. Котляревського. 

Головний балетмейстер Харкiвського академiчного театру музичної 
комедiї заслужена артистка України Iрина Клепикова побувала у Варнi, де 
була членом журi IV мiжнародного фестивалю "Звездная радуга".  

З 24 вересня по 11 жовтня у Харкові проходив 16 міжнародний 
фестиваль класичної музики “Харківські асамблеї”. Нинішній фестиваль 
присвячено композитору Йозефу Гайдну і драматургу Івану Котляревському: 
200-річчя з дня смерті композитора і 250-річчя з дня народження 
українського драматурга цьго року відзначає світова культура. Темою 
фестивалю стало “Мистецтво оптимізму”, а девізом – “Опір злу мистецтвом”. 
Асамблеї-2009 відбулися за підтримки Міністерства культури і туризму 
України, під патронатом губернатора Арсена Авакова, міського голови 
Михайла Добкіна та спонсорів: Гете-інституту, Дому Нюрнберга у Харкові, 
благодійного фонду “Ренесанс”, ротарі-клубів “Нюрнберг-Рейсхвальд” 
(Нюрнберг, Німеччина) та “Мрія” (Харків, Україна). Нинішні фестивальні 
заходи зібрали музикантів із Німеччини, Великобританії, Мексики, Австрії, 
Іспанії, Канади, Росії. 



У рамках фестивалю відбулася безпрецедентна мистецька акція: на 
урочистому відкритті німецькі та харківські ротарі-клуби передали у 
власність Харківського державного університету мистецтв ім. І.П. 
Котляревського 4 валторни. З великим успіхом пройшли концерти гостей 
фестивалю – музикантів із Великої Британії Карен Радкліф і Майкла Белла, 
Уте Клемм і Фрідеманн Рамзенталер із Німеччини, солістки Співочої капели 
Санкт-Петербургу, колишньої випускниці університету мистецтв Людмили 
Сіденко. Серед учасників фестивалю диригенти Бурхард Ремпе (Нюрнберг, 
Німеччина), Кристофер Гейфорд (Великобританія), Антоніо Лізаррага 
(Мексика-Австрія), один із найвідоміших флейтистів світу Клауд Арімана 
(Іспанія), Ігор Котляревський, ансамбль “Академія старовинної музики” під 
керуванням Тетяни Грінденко, Ігор Гавриш (Росія) та ін. На закритті 
фестивалю був присутній Олександр Байєрль, радник посольства Австрії в 
Україні, директор Австрійського культурного форуму. 

Випускниця Чугуївської дитячої музичної школи, студентка 5-го курсу 
Харкiвського унiверситету мистецтв iм. I. Котляревського Ганна Мамина 
брала участь у мiжнародному музичному майстер-класi "Клавiр", який 
проходив з 24 серпня по 7 вересня в нiмецькому мiстi Муррхардте за участi 
найвiдомиших в Європi пiанiстiв.  

У серпні ансамбль народного танцю “Буревісник” брав участь у 
Міжнародному фольклорному фестивалі, який проходив у польському місті 
Бєльско-Бяла. 

17 вересня у харківському Палаці студентів урочисто відкрився ХІ 
Міжнародний фестиваль фантастики “Зоряний міст”. 

Гастролі 
29 серпня у Харківській філармонії в рамках програми «Зірки світової 

оперної класики» виступив наш колишній земляк, нині соліст Паризької 
національної опери Сергій Стильмашенко. 

30 серпня у Палаці спорту виступила Алла Пугачова. 
На гастролях у вересні виступили Борис Моісєєв, Олександр Новіков, 

група “Аліса” та ін. 
Театр 

Харкiвський державний академiчний театр ляльок iменi В. Афанасьєва 
вiдзначений дипломом на щорiчному мiжнародному бiєнале лялькових i 
синтетичних театрiв "КУКART", який традицiйно проходить у Санкт-
Петербурзi (Росiя). Харкiвськi лялькарi стали першими українцями, якi 
взялии в ньому участь. Для презентацiї харкiв'яни обрали дорослу 
постановку - "Простые истории" Антона Чехова.  

Гастролі 
7 вересня у ХАТОБі – «Фейерверк русского балета» – гастролі 

Московського державного театру «Русский балет» під керівництвом В. 
Гордєєва. 

16 вересня у харківському Будинку актора Російський театр Нюрнберга 
представив спектакль “MADMAN” за мотивами творів Гоголя. У Харкові 
трупа виступила в рамках німецько-української програми “Театр без 



кордонів” за підтримки Міжнародного благодійного фонду Олександра 
Фельдмана. 

21 вересня у ХАТОБі відбулась вистава «Супница, или Кипящие 
страсти». У ролях - Н. Усатова, А. Ургант, З. Буряк та ін.  

Кіномистецтво та відеокультура 
З 24 вересня у Харкові пройшли покази в рамках ХІІ Манхетенського 

фестивалю короткометражних фільмів. 
Виставки 

У Харківській художній галереї відбулась презентація проекту 
“Состояние сознания” (State of Mind). Його представили мистецтвознавці зі 
Швеції Анніка Карлсон і Анна Віола у рамках програми “Современное 
зарубежное искусство”. Проект презентувався харків’янам завдяки 
співробітництву між муніципальною галереєю Харкова, кураторами 
РОСФОТО (Санкт-Петербург), а також за активної підтримки Шведського 
інституту і посольства Швеції в Україні. 

Вiдбулась презентацiя проекту художника-експериментатора Олексiя 
Соколовського. Незвичайнi полотна художника зацiкавили представникiв 
фонду сучасного мистецтва "La fondation Cluny Sorbonne pour l'Art Innovant" з 
Парижу i був пiдписаний контракт на придбання двох робiт.  

5 серпня на Харківщині, як, власне, і на величезному просторі, який 
раніше іменувався Радянським Союзом, відзначили 165-річницю від дня 
народження Іллі Юхимовича Рєпіна. У Чугуєві, на батьківщині художника, 
пройшов традиційний міжнародний рєпінський пленер. Із Чебоксар 
(Чувашия) на пленер приїздили нащадки видатного майстра, одного із 
засновників харківської художньої школи Олексія Кокеля – Наталія і 
Костянтин Кокелі. До ювілею Рєпіна відбулась виставка у Харківському 
Будинку художника. На ній було представлено понад 200 робіт майстрів із 12 
міст Росії і України. 

Партнерство 
Делегації із 13 зарубіжних міст-партнерів із семи країн і двох 

міжнародних організацій брали участь у заходах, присвячених 355-річчю 
Харкова. Вперше Харкiв вiдвiдала офiцiйна делегацiя столицi Грузiї - мiста 
Тбiлiсi - на чолi з вiце-мером.  

Візити 
Колектив фольклорного ансамблю народної пiснi "Талиця" у складi 

офiцiйної делегацiї Харкiвського району, побував з вiзитом у мiстi Йихвi - 
регiональному адмiнiстративному центрi Iда-Вiрумаа пiвнiчно-схiдної 
Естонiї i взяв участь у шостому фестивалi культури нацiональних меншин 
"Творческий котел национальных культур".  

Делегація Великопольського воєводства Польщі відвідала Чугуїв у 
рамках Великого Слобожанського ярмарку. Гості побували у будинку-садибі 
І. Ю. Рєпіна, де їх увазі була запропонована насичена програма, підготовлена 
працівниками музею. 

 
Література: 



Анничев А. "Звездная радуга" Ирины Клепиковой / А. Анничев // 
Время.- 2009.- 28 июля.- (Фестивали. Из дальних странствий возвратясь).  

Анничев А. Противление злу искусством / А. Анничев // Время.- 2009.- 
23 сент.- (Праздник музыки. Гайдн и Котляревский: искусство оптимизма). 

Генкин А. Приглашает “Звездный мост” / А. Генкин // Время.- 2009.- 
16 сент.- (Фестивали. Новые чудеса). 

Головин С. На мастер-класс - в Германию / С. Головін // Красная 
звезда (Чугуевский р-н).- 2009.- 22 авг.- (Культура).  

Денисова К. Поляки побывали в музее Репина и сварили жженку / К. 
Денисова // Красная звезда (Чугуевский р-н).- 2009.- 3 окт.- (Визит). 

Долганова И. Новое немецкое кино – в Харькове / И. Долганова // 
Харьк. известия.- 2009.- 6 окт.- (Культура). 

Долганова И. Праздник репинской земли / И. Долганова // Харьк. 
известия.- 2009.-8 авг.-(Культура). 

Жигалова Е. Искусство оптимизма в лицах и инструментах / Е. 
Жигалова // Время.- 2009.- 29 сент.- (Харьковские ассамблеи. День за днем). 

Ильич Л. Харьковчанки записываются на откровенное интервью /Л. 
Ильич // Веч. Харьков.- 2009.- 18 июля.- (Акция).  

Нiконова Н. Харкiв приваблює зарубiжних партнерiв / Н. Ніканова // 
Слобiд. край.- 2009.- 15 серп.- (Вiдсвяткуємо разом).  

Остапченко О. Німці нам покажуть / О. Остапченко // Слобід. край.- 
2009.- 16 верес.- (Анонс). 

Откровенные истории // Харьк. известия.- 2009.- 23 июля.-(Культура). 
Павленко А. “Харківські асамблеї” завершились / А. Павленко.- 

Слобід. край.- 2009.- 17 жовт.- (Післямова до фестивалю). 
Павленко А. У місті панує музика Гайдна / А. Павленко.- Слобід. 

край.- 2009.- 3 жовт.- (Осінні Асамблеї). 
Павленко А. Фестиваль коротких метрів / А. Павленко // Слобід. 

край.- 2009.- 9 верес.- (У світ кіно). 
Петровых М. И кто после этого не в себе? / М. Петровых // Время.- 

2009.- 22 сент.- (“Наши” из Германии). 
Стрельник И. Гайдн и Котляревский добавят харьковчанам оптимизма 

/ И. Стрельник // Веч. Харьков.- 2009.- 26 сент.- (Фестиваль). 
Терен Т. Опера з голівудською усмішкою / Т. Терен // Харьк. 

известия.- 2009.-3 сент.- (Эксклюзив). 
Харкiвський театр ляльок став дипломантом // Культура i життя.- 

2009.- 5 серпня  
Шведский взгляд // Харьк. известия.- 2009.- 18 июля.-(Культура). 
Швец Ю. Ключи от Таллина / Ю. Швец // Время.- 2009.- 27 авг.- 

(Фестивали. Кукольный театр). 
Шевченко Ю. Город Йыхви - место приятных встреч / Ю. Шевченко // 

Трибуна трудящих (Харкiвський р-н).- 2009.- 29 серп.  
Шостак Н. "Курвической" историей харьковчанина заинтересовались 

французы / Н.Шостак // Веч. Харьков.- 2009.- 13 июня.- (Арт-проект).  



Шостак Н. Нюрнберг заразил харьковчан сумасшествием / Н. Шостак 
// Веч. Харьков.- 2009.- 19 сент.- (Гости на подмостках). 

Шостак Н. Польский зритель подарил харьковским танцорам песню / 
Н. Шостак // Веч. Харьков.- 2009.- 12 сент. 

Юбилей Харькова – международный праздник // Харьк. известия.- 
2009.-15 авг. 

 
Матеріал підготувала: Казанцева Н.Ю. – зав. сектором інформації 

з питань культури та мистецтва. 
 
 
 
ПРО КУЛЬТУРНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ХАРКІВСЬКОЇ 

 ОБЛАСТІ ІЗ ЗАРУБІЖНИМИ КРАЇНАМИ 
 

(Інформаційна довідка за матеріалами періодичних видань 
IV квартал 2009 р.).  

 
Загальний розділ 

У Харкові пройшов Тиждень російської мови і культури. Для участі в 
акції приїхали представники Донецької, Запорізької і Полтавської областей. 
Російську делегацію очолював Голова Спілки письменників Росії, професор 
МДУ Валерій Ганічев. У її складі були також діячі літератури і культури 
Російської Федерації. Тиждень російської мови та культури стартував 4 
грудня ІV регіональним форумом “Русский язык вне России как родной”, а 
завершився 11 грудня підведенням підсумків у російському драматичному 
театрі ім. О.С. Пушкіна. 

12 грудня в Українському культурному центрі при посольстві України 
у Франції відкрилась культурна акція “Красота не имеет границ”. Акція стала 
ще одним напрямком роботи Департаменту міжнародного співробітництва 
Харківської міськради по розвитку іміджу Харкова на міжнародній арені. 
Ініціатором такого “культурного десанту” став харківський міський голова 
Михайло Добкін. Харків привіз до Парижу роботи художників, фотографів, 
скульпторів. У рамках заходів відбувся творчий вечір Мілен Демонжо, яка 
розповіла про фестиваль “Харьковская сирень”, гостем якого вона була у 
травні 2009 року. “Красота не имеет границ” стала справжньою культурною 
подією для Парижу. Її відвідали як французи, так і представники української 
діаспори. З творчістю харківських художників ознайомився і знаменитий 
актор Пьєр Рішар, який дав попередню згоду відвідати “Харьковскую сирень 
– 2010”. 

Фестивалі, конкурси 
23 – 30 жовтня у Харківському Будинку актора пройшов Міжнародний 

фестиваль недержавних театрів “Курбалесія”, у якому брали участь більше 
тридцяти спектаклів, поставлених режисерами з Києва, Львова, Харкова, 
Херсона, Луганська, Тернополя, Вінниці, Запоріжжя, а також Бєлгорода. 



У Москві відбувся Міжнародний конкурс дитячої та юнацької 
творчості “Бегущая по волнам”. Україну на ньому представляла дев’ятирічна 
солістка студії “Рута” харківського центру “Юність” Валерія Сімулік. Вона 
виступила у номінації “Естрадний вокал” у другій віковій категорії (9 – 12 
років). Валерія завоювала Гран-прі конкурсу і була запрошена на 
міжнародний конкурс вокалістів до Німеччини (Мюнхен). 

Гастролі 
13 жовтня у ХАТОБі відбувся концерт “Созвездие теноров. Памяти 

великого Марио Ланцы”, у якому виступили Давід Гвініанідзе (Росія – 
США), Алехандро Олмедо (Мексика – США), Олексій Сулімов (Росія), 
Михаїл Акименко (Румунія), Оганес Георгиян (Росія). 

У жовтні на гастролях у Харкові побували: Сергій Захаров, Володимир 
Вінокур, група “Синяя птица”, Лариса Доліна з новою програмою “Бенефіс 
на біс”, Юрій Антонов, групи “Бутирка”, “Крематорій”, “Воскресенье”, Філіп 
Кіркоров, Жанна Бічевська, Театр танцю “Фламенко”, Томас і Марта де 
Мадрід (Іспанія). 

У листопаді - групи “Ария”, “Песняры”, О.Градський, дует “Новые 
русские бабки”. 

У грудні - Сосо Павліашвілі, В. Бутусов і група “Ю-Пітер”, балет А. 
Духової “Тодес”, група “Ранетки”, Марина Кехтер, Олександр Малінін. 

5 грудня у кіноконцертному залі “Україна” виступила ірландська група 
“Кельтік Express”. 

20 грудня у БК міліції відбувся творчий вечір Лариси Голубкіної, на 
якому актриса представила новий документальний фільм “Завжди Ваш 
Андрій Миронов”, присвячений ії чоловіку. 

Театральні гастролі 
9 жовтня у ХАТОБі – «Вид на море со шкафа», Т. Васильєва, В. 

Гаркалін, І. Цивіна та ін. у ролях. 
11 жовтня, ХАТОБ – «Ромео і Джульєта» у постановці Романа Віктюка. 
12 жовтня, ХАТОБ - Чеченський державний ансамбль танцю “Вайнах”. 
26 жовтня Г. Дронов. у театрі ім. Т.Г.Шевченка представив 

моноспектакль “Дикун Forever”, “російський” варіант всесвітньо відомої 
п’єси Роберта Беккера (Незалежний театральний проект, Москва). 

27 жовтня, ХАТОБ – вистава “Казанова: уроки кохання”, В. Меньшов, 
О. Захарова, О. Пашутін, О. Носик у ролях. 

31 жовтня, ХАТОБ – лірична комедія за п’єсою Н. Птушкіної “Старая 
дева”, І. Чурікова, З. Шарко, Л. Саванкова, О. Михайлов у ролях. 

1 листопада, ХАТОБ – вистава “Дублер, или Не будите пожарного”, О. 
Кучера, В. Логінов, Є. Добровольська у ролях. 

3 грудня, ХАТОБ – вистава “Люди і миші”, О. Балуев, Д. Харатьян та 
ін. у ролях. 

8 грудня, ХАТОБ – комедія в англійському стилі Ноела Кауарда 
“Цветок смеющийся” – нова режисерська робота М. Казакова з Є. Шифріним, 
О. Сафоновою, С. Дужніковим та ін. у ролях. 



26 грудня у ХАТОБі відбувся спектакль “Маленькие трагедии” 
режисера О. Кирющенко, створений за одноактними чеховськими п’єсами 
“Медведь” і “Предложение”, за участі Марії Аронової, Сергія Шакурова та 
Михайла Поліцеймако. 

Кіномистецтво та відеокультура 
У Харкові пройшов 9-й фестиваль нового британського кіно. 
З 12 по 19 грудня у Харкові відбувся ІІІ міжнародний правозахисний 

фестиваль “Ступени”. Конкурсні і позаконкурсні покази проходили у 
кінотеатрі “Боммеръ” і артклубі “Pintagon”. 

24 – 29 грудня у Харкові в кінотеатрі “Боммеръ” проходив перший 
фестиваль естонського кіно “ЕСТФЕСТ”. Фестиваль відкриває широку 
програму заходів на 2010 рік, включно з прокатом фільмів і окремими 
подіями. 

Національно-культурні центри, товариства 
У Харкові пройшов VI міський фестиваль національних культур 

“Харків – наш дім”. Всього у фестивалі брали участь творчі колективи 
більше ніж 20 національно-культурних об’єднань. 

Презентації 
У виставковому залі Харківського обласного центру народної творчості 

відбулась презентація книги “Русь вікінгів” норвезького письменника і 
журналіста Гальвора Чйона за участі Надзвичайного і Повноважного посла 
Королівства Норвегія в Україні Олава Берстада. Організаторами вистурили 
Північно-східний регіональний центр культури та співробітництва ім. 
Фрітьофа Нансена, Харківський обласний центр народної творчості. Захід 
відбувся за сприяння Посольства Королівства Норвегія в Україні і норвезької 
компанії Telenor Group. 

Література: 
 
Александров Е. Лучше горькая правда, чем сладкая ложь / Время.- 

2009.- 15 дек. - (Фестивали. Иди и смотри). 
Анничев А. Творческая лаборатория современного театра / А. Анничев 

// Время.- 2009.- 28 окт.- (Рампа. Фестиваль экспериментов и идей). 
Гран-при у харьковчанки // Харьк. известия.- 2009.-12 нояб.- 

(Культура). 
И в 75 – по-прежнему цветок. “Смеющийся”... // Харьк. известия.- 

2009.-10 нояб.- (Кумиры). 
Косенкова В. Красота не имеет границ или Как харьковчане Париж 

покоряли / В. Косенкова // Харьк. известия.- 2009.-17 дек. 
Красота служит взаимопониманию // Харьк. известия.- 2009.-19 дек.- 

(Наши в Париже). 
Маковій В. “ЕСТФЕСТ” / В. Маковій // Культура і життя.- 2009.- 18 – 

31 груд.- (Хроніка, анонси). 
Мачулин Л. Неделя русского языка и культуры / Л. Мачулин // Время.- 

2009.- 15 дек.- (Украина – Россия. Форум народной дипломатии). 



Невская Т. Гусар-девица по-прежнему на позициях / Т. Невская // 
Харьк. известия.- 2009.- 17 дек.- (Эксклюзив). 

Невская Т. Еще раз про любовь. На сей раз по-чеховски / Т. Невская // 
Харьк. известия.- 2009.- 29 окт.- (Эксклюзив). 

Невская Т. Памяти Марио Ланцы / Т. Невская // Харьк. известия.- 
2009.-29 окт.- (Культура). 

Покурбалесим!.. // Харьк. известия.- 2009.-22 окт.- (Культура). 
Романовський В. Переплітаючись корінням / В. Романовський // 

Слобід. край.- 2009.- 26 груд.- (Норвегія – Україна). 
Спасская Н. Зимние вечера с британским кино / Н. Спасская // Время.- 

2009.- 16 дек.- (Фестивали. Свет Туманного Альбиона). 
 
Матеріал підготувала: Казанцева Н.Ю. – зав. сектором інформації 

з питань культури та мистецтва. 
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