ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ ХАРКІВСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА
БІБЛІОТЕКА
СЕКТОР ІНФОРМАЦІЇ З ПИТАНЬ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА
61003, м. Харків, вул. Кооперативна, 13
т. 731-31-32

ПРО КУЛЬТУРНЕ СПІРОБІТНИЦТВО ХАРКІВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ ІЗ ЗАРУБІЖНИМИ КРАЇНАМИ
(Інформаційна довідка
за матеріалами преси та інтернет-ресурсів)
Вип. 2

Матеріал підготувала: Казанцева Н.Ю. – зав. сектором інформації
з питань культури і мистецтва Харківської
обласної універсальної наукової бібліотеки

Харків 2016

ПРО КУЛЬТУРНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ХАРКІВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ ІЗ ЗАРУБІЖНИМИ КРАЇНАМИ
Інформаційна довідка
(ІІ квартал 2016 року)
Фестивалі
З 6 по 24 квітня 2016 року Посольство Франції в Україні,
французький інститут і мережа «Альянс Франсез» тринадцятий раз
поспіль проводять фестиваль «Французька весна».
У Харкові фестиваль розпочався 6 квітня в
Художньому музеї, де відкрилась виставка
фотографій Олександри Новосьолофф і
Франка Несса «Стіни між людьми». До
експозиції увійшли знімки з 10 країн, народи
яких в силу політичних та історичних причин
розділені стінами.
Значну увагу організатори приділили французькому кінематографу.
Так, у кінотеатрі «8½» 14-17 квітня відбулись допрем'єрні покази фільмів, які
ще навіть не вийшли на екрани у Франції, а 18-20 квітня – ретроспектива
фільмів Жака Одіара. Крім того, 22-23 квітня пройшов нічний сеанс
французьких короткометражок.
Також у рамках фестивалю – дегустація вин із регіону Бордо, концерт
французької групи «Рапсодія», яка виконує пісні на стику репу і класичної
музики, виставка «Наполеонівська карикатура ХІХ століття» у Харківському
художньому музеї. Крім того, планується тест-драйв французьких
автомобілів, турнір з гри петанк, а також показ музичної п'єси з елементами
клоунади для маленьких і дорослих під назвою «Бла-бла-бла» і вистави
«Вечеря з дурнем».
Джерело інформації:
Ковальская Е. Два столетия назад во Франции тоже орудовали
наперсточники / Е. Ковальская // Веч. Харьков.- 2016.- 23 апр.
Люди должны общаться // Харьк. известия.- 2016.- 9 апр.
Сергеева В. В Харьков идет «Французская весна» / В. Сергеева //
Харьк. известия.- 2016.- 2 апр.
«Французька весна» в Харкові: кіно, концерти, дегустація вин, тестдрайв [Електрон. ресурс] // Офіційний сайт Харківської міської ради,
міського
голови,
виконавчого
комітету.Режим
доступу:
http://www.city.kharkov.ua/uk/news/-31298.html, вільний.- Назва з екрану.Текст на екрані укр. мов.
Хижная М. В Харьков торопится «Французскся весна» / М. Хижная //
Веч. Харьков.- 2016.- 2 апр.
Хижная М. Французы снимают стены, которые разделяют людей / М.
Хижная // Веч. Харьков.- 2016.- 12 апр.

14 – 17 квітня 2016 року у Харківській філармонії пройшов 18-й
Міжнародний фестиваль «С. Рахманінов і українська культура».
В рамках фестивалю відбувся концерт
Академічного
симфонічного
оркестру
під
управлінням Ігоря Шаповалова, соліст: Юджинг
Хонг (скрипка, Корея).
Джерело інформації:
Фестиваль «С. Рахманинов и украинская
культура» [Електрон. ресурс] // Харківська філармонія.- Режим доступу:
http://filarmonia.kh.ua/event/festival-s-rahmaninov-i-ukrainskaya-kultura-2/,
вільний.- Назва з екрану.- Текст на екрані рос. мов.
30 червня – 10 липня 2016 року у Харківському національному
академічному театрі опери та балету ім. Лисенка проходить фестиваль
«Summer fest».
Цими концертами завершиться ювілейний 140й сезон у ХНАТОБі. Спеціально для фестивалю
виконавці вибрали найкращі п'єси і опери.
В гала-концерті братиме участь Сергій
Стильмашенко – харків'янин, який виступає в складі
Паризької національної опери, соліст "Grand Opera".
Джерело інформації:
У Харківському театрі опери і балету
відбудеться «Summer fest» [Електрон. ресурс] //
Стрічка
новин
Харкова.Режим
доступу:
http://uanews.kharkiv.ua/society/2016/06/29/126993.html, вільний.- Назва з
екрану.- Текст на екрані укр. мов.
Шубина О. Summer fest: летние вечера с оперой и балетом / О.
Шубина // Харьк. известия.- 2016.- 23 июня.
Театральні
Наприкінці квітня Харківський Театр на Жуках відправляється в
двотижневу поїздку по країнах Європи.
Театр везе дві свої найсучасніші постановки – спектакль-медитацію Ex
Nihil і «Ромео і Джульєтту» в некласичному прочитанні. Під час поїздки
заплановано сім виступів в Кракові, Парижі, Мюнхені та Нюрнберзі, також в
Німеччині режисер Театру на Жуках Ольга Тернова проведе два авторських
майстер-класи, присвячені акторській роботі з увагою.
В рамках цього великого турне Театр на Жуках взяв участь у
третьому міжнародному фестивалі українського театру в Кракові «СхідЗахід» і привіз два дипломи за виставу «Ромео і Джульєтта».
Колектив відзначений дипломом лауреата фестивалю, а також
дипломом в номінації «Оригінальна інтерпретація світової класики».
Джерело інформації:
Театр вернулся дважды лауреатом // Харьк. известия.- 2016.- 31 мая.

Театр на Жуках виступить в Польщі, Франції та Німеччини [Електрон.
ресурс]
//
Театр
на
Жуках.
Новини.Режим
доступу:
http://zhuki.kharkov.ua/uk/chasopis/1152.htm, вільний.- Назва з екрану.- Текст
на екрані укр. мов.
Театр на Жуках отримав два дипломи на третьому міжнародному
фестивалі українського театру в Кракові [Електрон. ресурс] // Театр на
Жуках. Новини.- Режим доступу: http://zhuki.kharkov.ua/uk/chasopis/1159.htm,
вільний.- Назва з екрану.- Текст на екрані укр. мов.
З 8 по 11 червня 2016 року студенти V курсу кафедри майстерності
актора та режисури театру анімації (худ. керівник С.Я. Фесенко)
Харківського національного університету мистецтв ім. Котляревського
брали участь у 29-му Міжнародному театральному
фестивалі «Валіза».
Фестиваль проходив на базі Театру Ляльки та
Актора в Ломжі, м. Польша (29th edition of the
International Theatrical Festival ”Valise”, Puppet and
Actor Theatre in Lomza) з виставою – «Білий пароплав.
Після казки» (Ч. Айтматов), режисер – О.Ф. Дмітрієва,
художник – Н.М. Денисова, та отримали диплом
учасника.
Джерело інформації:
Події. 8 – 11 червня. Участь у Міжнародному театральному фестивалі
"Валіза" [Електрон. ресурс] // Харківський національний університет
мистецтв
ім.
Котляревського.Режим
доступу:
http://dum.kharkov.ua/events.htm, вільний.- Назва з екрану.- Текст на екрані
укр. мов.
Кіно
З 27 травня по 5 червня 2016 року у Харкові, в кінотеатрі «8 1/2»
проходить фестиваль мистецтва кіно для дітей та підлітків «Чілдрен
Кінофест».
Харків є одним із 18-ти українських
міст, які приймають фестиваль.
В рамках фестивалю представлені сім
європейських
фільмів,
відібраних
на
міжнародних кінофорумах. Кожна з картин
рекомендована до перегляду для різних
вікових категорій – від 4 до 14 років. У позаконкурсній програмі глядачів
чекає ретроспектива міні-мультфільмів від легендарної анімаційної студії
«Aardman» та серія мультиплікації «Моя країна – Україна . Закриє фестиваль
музична комедія «Фелікс», яка перемогла на «Чілдрен Кінофесті» в 2015
році.
У ролі журі виступлять та голосуватимуть за фільм, який їм сподобався
найбільше, глядачі. Після підрахунку голосів кращу картину оголосять на
церемонії закриття, яка пройде 5 червня в Києві.

Організатор фестивалю – компанія «Артхаус Трафік».
У Харкові фестиваль проходить за підтримки Харківського міського
голови Геннадія Кернеса.
Джерело інформації:
Стартовал детский кинофестиваль // Харьк. известия.- 2016.- 28 мая.
У Харкові почався «Чілдрен Кінофест 2016» [Електрон. ресурс] //
Офіційний сайт Харківської міської ради, міського голови, виконавчого
комітету.- Режим доступу: http://www.city.kharkov.ua/uk/news/u-kharkovipochavsya-children-kinofest-2016-31946.html, вільний.- Назва з екрану.- Текст
на екрані укр. мов.
З 16 червня 2016 року у Харкові, у кінотеатрі “8 1/2” стартує
Тиждень «Нового італійського кіно».
У програмі – фільми-призери міжнародних кінофестивалів і номінанти
на «Оскар», такі як: стрічка «Я, Арлекін», яку представить директор
Італійського інституту культури Анна Пасторе; фільми «Не будь злим» і
«Якщо Господь забажає», «Італо Бароко» та «Хлорка», «Мене звуть Майя» і
«Нестійка погода», «Джулія і ми» та «Латинський коханець», «Друга весна».
Показ кінострічок «Нового італійського кіно» також проходить в Києві,
Львові та Одесі.
Організатори – Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість»,
Італійський інститут культури і культурна асоціація «N.I.C.E.» (New Italian
cinema events).
Джерело інформації:
Вечер итальянского кино // Харьк. известия.- 2016.- 16 июня.
У Харкові пройде тиждень італійського кіно » [Електрон. ресурс] //
Офіційний сайт Харківської міської ради, міського голови, виконавчого
комітету.- Режим доступу: http://www.city.kharkov.ua/uk/news/u-kharkoviproyde-tizhden-italiyskogo-kino-32143.html, вільний.- Назва з екрану.- Текст на
екрані укр. мов.
Студентів
20 травня 2016 року у Харкові відбувся І Фестиваль талантів
студентів КНР в Україні «Діалог культур».
Захід проходив за ініціативою посольства Китайської Народної
Республіки в Україні і за підтримки Харківської державної академії
культури, яка приймала гостей.
Почесним гостем фестивалю став директор інституту Конфуція ХНУ
ім. Каразіна Дін Ші Вен.
В рамках фестивалю пройшли різноманітні заходи, які популяризували
самобутність культур двох країн та дружбу народів.
Джерело інформації:
Диалог культур спасет мир // Харьк. известия.- 2016.- 24 мая.

Гастролі
1 квітня 2016 року у Харкові в рамках концертного туру по Україні
виступив дует із Бельгії, лауреати міжнародних конкурсів Тон Фрет
(флейта) та Вероніка Ільченко (фортепіано).
Концерт у Харкові – перший в гастрольному турі, який охопив 6 міст
України.
Для концерту музиканти підготували програму «золотого» репертуару
для флейти з творів Роберта Шумана, Клода Дебюссі, Джордже Енеску, Бела
Бартока і Жозефа Йоргена.
В програмі також твір сучасного українського композитора Мирослава
Скорикова «Мелодія» та майстер-класи для молодих шанувальників музики.
Концерти стали можливими за підтримки Посольства Бельгії в Україні.
Вони входять до офіційної цьогорічної програми Днів Франкофонії в Україні.
Джерело інформації:
Звучит муза войны // Харьк. известия.- 2016.- 5 апр.
Перший концерт в Україні // Культура і життя.- 2016.- 1 – 7 квіт.
У Харкові виступить дует з Бельгії [Електрон. ресурс] // Новини
Харкова.Режим
доступу:
http://uanews.kharkiv.ua/culture/2016/03/23/115619.html, вільний.- Назва з
екрану.- Текст на екрані укр. мов.
4 квітня 2016 року у кіно-концертному залі «Україна» у Харкові
пройшов концерт Бориса Гребенщикова і групи
«Акваріум».
Наступного дня російський музикант і учасники
колективу
заспівали
в
харківському
сквері
на
Університетській гірці, біля станції метро Площа
Конституції.
Така
традиція
виступів
практикується
Гребенщиковим не вперше.
Джерело інформації:
Гребенщиков заспівав на вулиці Харкова [Електрон. ресурс] // ТОВ
«Корреспондент».Режим
доступу:
http://ua.korrespondent.net/city/kharkov/3663486-hrebenschykov-zaspivav-navulytsi-kharkova, вільний.- Назва з екрану.- Текст на екрані укр. мов.
Концерт «Аквариума» с видом на собор // Хаьк. известия.- 2016.- 7 апр.
21 травня 2016 року в кіно-концертному залі «Україна» відбувся
концерт «Зустріч легенд»: Public Image Ltd і «Брати Гадюкіни».
Українські рок-легенди зіграли з ветеранами британського року. На
сцені зустрінулися люди, чия музика сформувала смаки декількох поколінь.
Нинішній концерт – благодійна акція для ветеранів АТО, яку
ініціювали в Ukrainian Concert Agency.
Довідка: PiL — група екс-вокаліста легендарних Sex Pistols, Джона
Лайдона, більш відомого як Джонні Роттен.

Лайдон заснував PiL в 1978 році після відходу з Sex Pistols. Тоді ж
група випустили дебютний альбом Public Image: First Issue, який вважають
одним з перших пост-панкових релізів. Друга платівка Metal Box — увійшла
до списку «500 найбільших альбомів усіх часів» за версією журналу Rolling
Stone.
Група повернулася на сцену в 2009 році після тривалої перерви, під час
якого Джон Лайдон випустив сольний альбом і мемуари.
Новий альбом PiL, What The World Needs Now…, вийшов у вересні
2015 року. Саме його музиканти привезли до Харкова.
Джерело інформації:
Ветерани АТО можуть безкоштовно сходити на концерт екс-фронтмена
легендарних Sex Pistols [Електрон. ресурс] //Стрічка новин Харкова.- Режим
доступу: http://uanews.kharkiv.ua/culture/2016/05/15/121847.html, вільний.Назва з екрану.- Текст на екрані укр. мов.
Sex Pistols для ветеранов АТО // Харьк. известия.- 2016.- 19 мая.
4 червня 2016 року Альянс франсез у Харкові відкриває літо
концертом французького музиканта-експериментатора з Тулузи Тома
Терьена.
У своїй діяльності Том Терьєн любить змішувати музичні стилі як в
сольній творчості, так і в своїх продюсерських проектах.
Джерело інформації:
Город Ха услышит музыканта-экспериментатора // Харьк. известия.2016.- 4 июня.
8 червня 2016 року в Харкові відбудеться презентація Salvi Iris Gold
(золотої арфи Сальви). Менеджер фірми Salvi Марія Софроні привезе з
Італії різні моделі арф, такі як Minerva, Arianna, Iris, Diana, Daphne, Hermes,
Titan і т.д. Всього 14 інструментів. Але Харків відвідає «Золота арфа».
Цього дня пройде концерт симфонічної музики, в якому Молодіжний
академічний симфонічний оркестр «Слобожанський» гратиме з гостями:
Лауреатом міжнародних конкурсів Веронікою Лемішенко (арфа) і
переможцем Міжнародного конкурсу скрипалів імені Джордже Енеску в
Бухаресті Валерієм Соколовим (скрипка).
Джерело інформації:
Харьковчане услышат золотую арфу // Харьк. известия.- 2016.- 4 июня.
Театральні
Наприкінці квітня – травні Харківський театр на Жуках побував з
двотижневою поїздкою у країнах Європи. Артисти показали тамтешній
публіці дві свої найсучасніші постановки – спектакль-медитацію Ex Nihil і
«Ромео і Джульєтту» в некласичному прочитанні. Під час поїздки було
заплановано сім виступів в Кракові, Парижі, Мюнхені та Нюрнберзі.
Джерело інформації:
Жуки покоряют Европу // Харьк. известия.- 2016.- 28 апр.

Театр на Жуках виступить в Польщі, Франції та Німеччини [Електрон.
ресурс]
//
Театр
на
Жуках.
Новини.Режим
доступу:
http://zhuki.kharkov.ua/uk/chasopis/1152.htm, вільний.- Назва з екрану.- Текст
на екрані укр. мов.
Виставки
19 квітня 2016 року у Харкові стартував проект «За майбутнє після
Чорнобиля і Фукусіми», присвячений 30-річчю Чорнобильської та 5-річчю
Фукусимської
катастроф.
Ініціатори
проекту
Асоціація дизайнерів-графіків
«4-й Блок» і ЦСМ
«ЄрміловЦентр». Програма позачергового «4-го Блоку»
традиційно насичена: чотири плакатні виставки, серія
лекцій та майстер-класів і дизайнерське портфоліо-рев’ю.
Заходи проходять в рамках Європейського тижня
пам’яті.
На виставці «Чорнобиль 30, Фукусіма 5», що
відкрилась у ЄрміловЦентрі», представлені екологічні
плакати 35-ти провідних світових дизайнерів-графіків. Серед них такі визнані
метри як Джіанпінь Хе та Даніель Вайсман (Німеччина), Кейзо Мацуї та
Міцуо Кацуї (Японія), Петро Банков (Чехія), Едгар Бонк та Нікодем
Пренговський (Польща), львівський дизайн-дует “Аграфка”, харківські
дизайнери студії Графпром (Україна) та інші.
Виставка стане початком цілої серії виставок і заходів, які пройдуть по
всьому світу. Зокрема, плакати, презентовані в Харкові, далі поїдуть в
Норвегію, Францію, Німеччину та Польщу.
Окрім основної виставки, на поціновувачів розумного дизайну чекають
і виставки-супутники. До проведення проекту «За життя після Чорнобиля і
Фукусіми» підключилися відомі польські дизайнери Рене Лашкевич, Єжи
Скакун з дружиною, Джоаною Горською, Никодим Пренговський і
організатори Московського міжнародного бієнале графічного дизайну
«Золота бджола», давнього партнера «4-го Блоку».
Довідка:
«Чорнобиль 30, Фукусіма 5» – Міжнародний проект, присвячений 30-й
річниці Чорнобильскої атомної катастрофи і 5-й річниці трагедії Фукусіми.
Організатори: Асоціація дизайнерів-графіків “4-й
Блок”
(Харків,
Україна).
Співорганізатори:
Міжнародний освітній центр “Дортмунд / IBB”
(Дортмундт, Німеччина). Фонд розвитку і підтримки
графічного дизайну “Золота бджола” (Москва, Росія).
Чорнобильська
історична
майстерня
(Харків,
Україна). За підтримки: Польського Інститут у Києві.
Партнери: Галерея Come In (Харків, Україна), Генеральне Консульство
Республіки Польща в Харкові, дизайн-студія “Графпром” (Харків, Україна),
DesignCrit (Design Critique Platform, Warszawa), CoCA (Centre of
Contemporary Art, Torun), PR-аѓенція “Bagels&Letters” (Харків, Україна),

Харківська державна академія дизайну та мистецтв, Центр сучасного
мистецтва “ЄрміловЦентр” (Харків, Україна).
Джерело інформації:
В Харькове вспомнят о Чернобыле и Фукусиме [Електрон. ресурс] //
Харьковский
гражданский
форум.Режим
доступу:
http://civilforum.com.ua/infotsentr/5759-v-kharkove-vspomnyat-o-tchernobyle-ifukusime-foto-video.html, вільний.- Назва з екрану.- Текст на екрані рос. мов.
За жизнь после Чернобыля и Фукусимы // Харьк. известия.- 2016.- 19
апр.
«За майбутнє після Чорнобиля і Фукусіми»: Харків приєднається до
Європейського тижня пам’яті [Електрон. ресурс] // Geometria – Харьков.Режим доступу: http://geometria.ru/kharkiv/announcements/448260, вільний.Назва з екрану.- Текст на екрані рос. мов.
«За майбутнє після Чорнобиля і Фукусіми». Харків приєднається до
європейського тижня пам'яті [Електрон. ресурс] // Новини Харкова.- Режим
доступу: http://uanews.kharkiv.ua/society/2016/04/23/119880.html, вільний.Назва з екрану.- Текст на екрані укр. мов.
Хижная М. Украина балансирует на шатком мостике над пропастью /
М. Хижная // Веч. Харьков.- 2016.- 23 апр.
22 квітня 2016 року в галереї COME IN відкрилась виставка
польського дизайнера, лауреата Міжнародної триєнале екологічного
плакату «Четвертий блок» Нікодема Пренговського «Why So Serious?».
Нікодем Пренговський відвідав Харків на
запрошення
Асоціації
дизайнерів-графіків
«Четвертий блок» та за підтримки Польського
Інституту в Києві.
В рамках заходу Пренговський проведе
майстер-класи.
Джерело інформації:
«Четвертый блок» представляет // Харьк. известия.- 2016.- 31 марта.
Why So Serious? (виставка плакатів & workshop) [Електрон. ресурс] //
VGORODE.UA Афиша Харькова - Выставки. - Режим доступу:
http://kh.vgorode.ua/event/vystavky/1216236-Why-So-Serious-vystavka-plakativworkshop, вільний.- Назва з екрану.- Текст на екрані рос. мов.
22 квітня 2016 року галереї “Академія” Харківської державнї
академії дизайну і мистецтв в рамках проекту відкрилась ще одна
виставка плакатів Єжи Скакуна – Homework.
Скакун та його дружина Джоанна Горська працюють із такими
культурними інституціями як Національний музей у Варшаві, Театр
Powszechny, Музей історії євреїв польських Polin, Польський театр в Бидгощі
та багато інших. Їхні роботи знаходяться в музейних колекціях усього світу.
Виставка тривала до 6 травня.

Джерело інформації:
«За майбутнє після Чорнобиля і Фукусіми»: Харків приєднається до
Європейського тижня пам’яті [Електрон. ресурс] // Geometria – Харьков.Режим доступу: http://geometria.ru/kharkiv/announcements/448260, вільний.Назва з екрану.- Текст на екрані рос. мов.
Открылась выставка польского плаката // Харьк. известия.- 2016.- 26
апр.
24 травня 2016 року в Генеральному Консульстві Республіки
Польща у місті Харкові відкрилася виставка "Мистецтво витинанки".
Експозицію складають 16 робіт учнів ХДХШ ім. І.Є. Рєпіна, виконаних
на уроках декоративно-прикладного мистецтва в техніці витинанки за
авторськими ескізами.
Джерело інформації:
Выставка "Мистецтво витинанки" в Генеральном Консульстве
Республики Польша в городе Харькове [Електрон. ресурс] // Детская
художественная
школа
им.
И.
Репина.Режим
доступу:
http://www.repinka.com/index.php?option=com_content&view=article&id=367,
вільний.- Назва з екрану.- Текст на екрані рос. мов.
Народные традиции и культура в вышиванке // Харьк. известия.- 2016.28 мая.
14 червня 2016 року в Художній галереї "Художньо-меморіального
музею І. Ю. Рєпіна" (м Чугуїв) відбулося відкриття X Рєпінського пленеру.
У конкурсі беруть участь 29 юних художників з України і Китаю.
Протягом трьох днів учасники пленеру будуть створювати живописні та
графічні роботи на батьківщині великого І.Є. Рєпіна.
Джерело інформації:
Открытие X Репинского пленэра [Електрон. ресурс] // Детская
художественная
школа
им.
И.
Репина.Режим
доступу:
http://www.repinka.com/index.php?option=com_content&view=article&id=368,
вільний.- Назва з екрану.- Текст на екрані рос. мов.
10 червня 2016 року в ЄрміловЦентрі відбудеться відкриття нового
проекту «Sex Dialogues».
Це – міжнародний проект-колаборація художників, дизайнерів,
архітекторів з медіа-артистами, композиторами
і саунд-дизайнерів.
Над створенням спільної виставки
працювали протягом 10 днів учасники з
України, Австрії, Японії, Італії, Словенії, Лівану
і США.
Куратори проекту — Нік Акорн (Україна /
Австрія), Вікторія Бавикіна (Україна).

Учасники: Віталій Кохан (Україна), Такуто Фукуда (Австрія / Японія),
Костянтин Зоркін (Україна), Нікола Лекко (Австрія / Італія), Гамлет
Зіньковський (Україна), Анаі Майер (Австрія / Ліван), Джонатан Картер
(Австрія / США), Дар'я Титаренко (Україна), Валеріо Занин (Австрія / Італія),
Ома Шу (Україна), Себастьян Вехер (Австрія), Оксана Солоп (Україна),
Барбара Борко (Австрія / Словенія), Антон Ткаченко (Україна).
Джерело інформації:
ЄрмловЦентр запускає новий проект [Електрон. ресурс] // Новини
Харкова.Режим
доступу:
http://uanews.kharkiv.ua/culture/2016/06/09/125060.html, вільний.- Назва з
екрану.- Текст на екрані укр. мов.
Об интимном без обнаженки // Харьк. известия.- 2016.- 16 июня.
Кіномистецтво та відеокультура
З 14 по 18 квітня 2016 року у Харкові в кінотеатрі «8 ½» (вул.
Донець-Захаржевського, 6/8) пройшов п’ятий фестиваль «Тиждень
австрійського кіно».
Крім Харкова «Тиждень австрійського кіно»
цього
року
в
Україні
приймають
Київ,
Дніпропетровськ, Одеса і Чернівці.
Програму традиційно складають найкращі роботи
міжнародного фестивалю мультимедійних мистецтв
ARS ELECTRONICA, який щорічно проходить в
австрійському місті Лінц.
«Тиждень австрійського кіно» відкриє показ
документального фільму Єви Шпріцгофер «Серед сліпих. Екстремальне
життя Енді Хольцера». Також у програмі заходів: романтична мелодрама
«Beautiful Girl»; заснований на реальних подіях фільм «Один з нас»/«Einer
von uns»; німа чорно-біла кінострічка 20-х років минулого століття «Cafe
«Elektric», показ якої супроводжуватиме жива музика від австрійського
піаніста
Герхарда
Грубера;
добірка
короткометражок
«ARS
ELECTRONICA».
Покази відбуватимуться мовою оригіналу з українськими субтитрами.
Джерело інформації:
На экранах – кино из Австрии // Харьк. известия.- 2016.- 16 апр.
У місті пройде «Тиждень австрійського кіно» [Електрон. ресурс] //
Офіційний сайт Харківської міської ради, міського голови, виконавчого
комітету.- Режим доступу: http://www.city.kharkov.ua/uk/news/u-misti-proydetizhden-avstriyskogo-kino-31469.html, вільний.- Назва з екрану.- Текст на
екрані укр. мов.
20 травня 2016 року в Центрі сучасного мистецтва
"ЕрміловЦентр" відбувся показ документального фільму "Возз'єднання:
10 років після війни" про конфлікт між сербами і албанцями, що розгорівся у

1999 році. Цей фільм піднімає безліч питань щодо примирення, довіри і
діалогу, які хвилюють українців сьогодні.
На показ приїхав один з авторів фільму, всесвітньо відомий
миротворець, багаторазовий номінант Нобелівської премії миру Стейнар
Брін.
Організували показ "Український Центр Злагоди" за підтримки
"Центру миру і діалогу Нансена" та Посольства Норвегії в Україні.
Джерело інформації:
Почапская А. Украине стоит знать историю Косово? / А. Почапская //
Харьк. известия.- 2016.- 28 мая.
З 26 травня по 1 червня 2016 року у Харкові в
кінотеатрі “8 1/2” пройде четвертий фестиваль
американського інді-кіно «Незалежність».
В рамках кінофестивалю будуть представлені
найкращі фільми незалежного кінематографа Америки. На
глядачів чекають новинки документального та ігрового
кіно.
Фестиваль проходить за підтримки посольства США
в Україні.
Джерело інформації:
В Харькове американское кино // Харьк. известия.- 2016.- 24 мая.
Фестиваль американського інді-кіно покаже в Харкові 15 фільмів
[Електрон. ресурс] //Стрічка новин Харкова.- Режим доступу:
http://uanews.kharkiv.ua/society/2016/05/03/120419.html, вільний.- Назва з
екрану.- Текст на екрані укр. мов.
Туризм
Харків взяв участь у туристичній виставці «Caucasus Tourism Fair
– 2016», яка пройшла з 14 по 16 квітня 2016 року у виставковому центрі
«Expo Georgia» в місті-партнері Тбілісі.
Під час офіційного відкриття виставки стенд міста Харкова відвідав
міністр економіки та сталого розвитку Грузії Дмитро Кумчішвілі і мер міста
Тбілісі Давід Нарманія.
В рамках проведення виставки відбулася міжнародна конференція, на
якій харків'яни показали презентацію «Kharkiv Smart City».
Джерело інформації:
Презентация Харькова в Грузии // Харьк. известия.- 2016.- 19 апр.
Українські туристичні агентства та оператори беруть участь у 18-ій
міжнародній туристичній виставці «Кавказький туристичний ярмарок»
[Електрон.
ресурс]
//
МЗС
України.Режим
доступу:
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/46514-ukrajinsykituristichni-agentstva-ta-operatori-beruty-uchasty-u-18-ij-mizhnarodnij-turistichnijvistavci-kavkazykij-turistichnij-jarmarok, вільний.- Назва з екрану.- Текст на
екрані укр. мов.

Харьков принял участие в туристической выставке в Грузии [Електрон.
ресурс] // Офіційний сайт Харківської міської ради, міського голови,
виконавчого комітету.- Режим доступу: http://www.city.kharkov.ua/ru/news/31498.html, вільний.- Назва з екрану.- Текст на екрані рос. мов.
Культурно-просвітня робота
23 квітня 2016 року в Центральному парку культури і відпочинку ім.
Горького пройшов Харківський карнавал культур.
У ньому брали участь представники понад десяти країн Східної Азії,
Африки, Індії, Близького Сходу, Європи.
В рамках заходу відбулись майстер-класи, презентації традиційних
ремесел, звичаїв.
Гості фестивалю навчалися грати в го (китайські шашки), брали участь
у чайній церемонії та побували на майстер-класах із каліграфії: китайської,
корейської та японської. Крім того, усі охочі мали змогу сфотографуватися в
ханбоке – традиційному корейському одязі або в індійському сарі, сплести на
пам'ять китайський вузликовий візерунок, зробити з паперу лотос, зв'язати
африканські намиста і «ловця снів» тощо.
На закінчення на центральній алеї парку пройшла карнавальна хода
країн-учасниць фестивалю та відбувся гала-концерт з дискотекою.
Джерело інформації:
Карнавал мировых культур // Харьк. известия.- 2016.- 23 апр.
Кто живет у реки Ганг? // Харьк. известия.- 2016.- 23 апр.
Карнавал культур и день красок в Харькове // Харьк. известия.- 2016.26 апр.
У парку Горького пройде карнавал світових культур [Електрон. ресурс]
//
Стрічка
новин
Харкова.Режим
доступу:
http://uanews.kharkiv.ua/society/2016/04/20/119404.html, вільний.- Назва з
екрану.- Текст на екрані укр. мов.

