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Конкурси
Дмитро Терновий, один із засновників Театру на Жуках, його
продюсер і актор, став переможцем міжнародного конкурсу драматургів
„Говорить о границах”, організаторами якого виступили державні та
недержавні заклади Австрії.
П’єса харківського драматурга „Деталізація” визнана кращою серед
понад 50 творів, поданих на конкурс. Її буде перекладено на німецьку мову, і
акторська читка фрагменту п’єси відбудеться на літературному ярмарку у
Лейпцигу, а згодом в рамках літературних читань у Вені пройде презентація і
нагородження автора.
Крім того, згідно умовам конкурсу, в сезоні 2013-2014 років п’єсу Д.
Тернового буде поставлено на сцені державного театру в Карлсруе
(Німеччина) та надруковано тиражем 11 тисяч екземплярів. Частина накладу
розійдеться по важливим театральним і літературним закладам
німецькомовних країн Європи.
Фестивалі
Кіно
15 січня 2013 року розпочав приймати конкурсні роботи оргкомітет V
Міжнародного кінофестивалю „Харьковская сирень”. Цього року в Харкові
чекають фільмів молодих режисерів не тільки з уже звичних України, Росії,
Польщі, Німечини, але й із Іспанії та арабських країн.
На участь у фестивалі подали заявки режисери із 27-ми країн світу.
У 2013 році фестиваль відбудеться з 17 до 20 травня.
23 березня 2013 року в рамках проекту „Харьковская сирень. РS” на
базі кінотеатру „Боммер” відбувся майстер-клас на тему „Археологія кіно”,
який провів історик і теоретик кіномистецтва, режисер документального кіно
Сергій Гавриленко.
31 січня 2013 року у кінотеатрі „Боммер” відбулась церемонія
відкриття фестивалю „Вечори французького кіно”. Це – щорічний фестиваль,
який проводиться в Україні вже восьмий раз.
З 14 по 20 березня 2013 року у кінотеатрі „Боммер” проходив
кінофестиваль „IrishFest: Новое кино Ирландии”. На фестивалі були
представлені сім кінострічок серед яких „Кукольный дом”, „Пирс”, „Что
сделал Ричард” та інші.
Крім Харкова, ірландські кінофільми пройшли ще у трьох українських
містах – Києві, Львові та Одесі.
Мистецькі
25 та 26 січня 2013 року в Чугуєві відбувся традиційний фестиваль
бардівської пісні „Зимовий Есхар”. Цьогорічний „Зимовий Есхар” відкрив

нові імена талановитих музикантів та подарував зустріч із популярними
бардами: на фестиваль було запрошено відомих бардів із Росії. У
традиційному концерті брали участь Вадим Міщук, Валерій Міщук, Сергій
Хутас, Олександр Мірзаян, Галина Хомчик.
Театр
З 18 по 30 березня 2013 року актори із Франції Марк Жаке і Жіль
Совестр проводили для студентів театральних вузів Харкова, Миколаєва та
Києва майстер-класи по мистецтву комедії дель арте. Вони прибули до
України на запрошення харківського Театру на Жуках в рамках проекту
„Театральне око в Європу”, який колектив розпочав два роки тому.
Під час занять студенти знайомились з персонажами дель арте, їх
характерами і взаємовідносинами, мали змогу „приміряти” на себе пластичні
і мовні характеристики образів, отримали навички роботи з масками.
Виставки
В Генеральному консульстві Республіки Польща у Харкові відкрилась
виставка-звіт по міжнародному пленеру «От источника к вершинам –
чудесные стронские пейзажи», у якому брали участь учні Харківського ліцею
мистецтв № 133.
Юних обдарувань привітав Генеральний консул в Харкові Ян Гранат.
Він вручив усім учасникам пленеру дипломи і пам’ятні подарунки.
Присутній на виставці Генеральний консул Росії в Харкові Віталій
Богданов, запросив українських і польських дітей на пленер до Росії.
Сам пленер проходив у польському місті Строне Сленське ще весною
минулого року. У ньому брали участь 16 вихованців віком від 8 до 14 років
харківського ліцею, а також учні Московської спеціалізованої школи з
поглибленим вивченням образотворчого мистецтва № 1188.
В Україні триває творчий тур відомого російського художника Нікаса
Сафронова.
З 30 березня по 26 травня його персональна виставка „Вибране” пройде
у Харківському обласному центрі культури та мистецтва. В експозиції
представлено більше 90 картин знаменитого художника виконаних у різній
техніці, стилях і жанрах (портрети, натюрморти), а також у такому
авторському стилі, як „символічний романтизм”.
На відкритті виставки брав участь сам Нікас Сафронов, а також почесні
гості церемонії відкриття: Генеральний консул Російської Федерації в
Харкові Сергій Семенов, директор Департаменту культури і туризму
Харківської облдержадміністрації Дмитро Кузнєцов, завідуючий церковноісторичним музеєм Харківської єпархії, протодиякон Максим Талалай та ін.
Делегація із Японії відвідала Первомайський краєзнавчий музей.
Особливий інтерес у гостей викликали роботи майстрів декоративноприкладного мистецтва.

Культурні зв’язки
7 лютого 2013 року у приміщенні Харківського національного
університету ім. В.Н. Каразіна за участю Надзвичайного і Повноважного
Посла Республіки Індія в Україні Рад жива Кумара Чандера відбулася
урочиста церемонія відкриття Українсько-індійського академічного центру.
Центр створено з метою встановлення і розвитку плідних зв’язків
університету з Індією в культурній, науковій та освітній сферах тощо.
26 лютого 2013 року міський голова Генадій Кернес зустрівся з
Надзвичайним і Повноважним Послом Франції в Україні Аленом Ремі. На
зустрічі йшлося про співробітництво сторін в культурній, освітній і
промисловій сферах.
Національно-культурні центри
Азербайджанці Харківської області щороку широко і урочисто
відзначають свято Новруз. Організаторами цьогорічного свята виступило
Харківське обласне товариство азербайджансько-української дружби
„Достлуг”.
Головною прикрасою свята стали азербайджанські та українські пісні й
танці у виконанні дипломанта міжнародних всеукраїнських фестивалів і
форумів танцювального колективу товариства „Жемчужины Азербайджана”
під керівництвом директора культурно-освітнього центру „Достлуг” і
керівника танцювального колективу Ульвії Гусейнової.
Література:
Австрийский триумф харьковской „Детализации” // Харьк. известия.2013.- 2 марта.
Азербайджанцы Харькова празднуют Новруз // Харьк. известия.2013.- 19 марта.
Барська В. „Харьковская сирень” чекає на арабських режисерів / В.
Барька // Слобід. край.- 2013.- 17 січ.
Быкова А. Харьков – Франция: шаг навстречу / А. Быкова // Харьк.
известия.- 2013.- 28 февр.
Викторова Н. К нам едем Никас Сафронов / Н. Викторова // Харьк.
известия.- 2013.- 23 марта.
Викторова Н. Начать жить – не хватит времени / Н. Викторова //
Харьк. известия.- 2013.- 30 марта.
Викторова Н. Польша на открытом воздухе / Н. Викторова // Харьк.
известия.- 2013.- 8 марта.
Горобець Ю. За два місяці до сенсації „Харьковская сирень” розкриває
таємниці / Ю. Горобець // Слобід. край.- 2013.- 21 берез.
Гречаний О. Японці зацікавились митцями Первомайського /О.
Гречаний // Слобід. край.- 2013.- 28 берез.
Гуш. Ю. „Зимовий Есхар-2013”: під зіркою Висоцького / Ю. Гуш //
Слобід. край.- 2013.- 29 січ.

Іванченко Ю. На „Зимовому Есхарі” влаштують бард-шоу /Ю.
Іванченко // Слобід. край.- 2013.- 17 січ.
Лялина З. Ирландские дни в Харькове / З. Лялина // Харьк. известия.2013.- 14 мар.
Олександрова Ю. „Харьковская сирень – 2013”: розпочато зворотний
відлік / Ю. Олександрова // Слобід. край.- 2013.- 19 берез.
Петренко Н. Никас нарисовался в Харькове / Н. Петренко // Харьк.
известия.- 2013.- 2 апр.
Сергеева В. Скоро „зацветет” „Харьковская сирень” / В. Сергеева //
Харьк. известия.- 2013.- 23 марта.
Театральное окно во Францию // Харьк. известия.- 2013.- 21 марта.
Терещенко К. Які сюрпризи чекають на виставці Нікаса Сафронова в
Харкові / К. Терещенко // Слобід. край.- 2013.- 23 берез.
Тесло І. Харківщина запропонувала укласти договір про співпрацю з
одним із штатів Індії: У тему. Культурний зв’язок / І. Тесло // Слобід. край.2013.- 9 лют.
Харьковский «Боммер»: кино будет // Харьк. известия.- 2013.- 2 февр.
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 ІІ квартал 2013 року)
Фестивалі
Музичні
З 30 березня по 7 квітня 2013 року в Харкові проходив XV ювілейний
Міжнародний фестиваль-конкурс «Сергій Рахманінов і українська
культура», приурочений 140-річчю з дня народження Сергія Рахманінова.
Відкрився фестиваль Міжнародним конкурсом вокалістів імені нашого
знаменитого земляка, тенора Івана Алчевського – «Алчевський-дебют», в
якому, за традицією, виступили члени журі і лауреати конкурсів імені Івана
Алчевського: Маті Пальм (Естонія) – голова журі, Браніслав Ятич (Сербія),
Олександр Востряков (Україна), Сергій Замицький (Україна), Федір Можаєв
(Україна-Росія). Концертмейстер – лауреат міжнародних конкурсів Станіслав
Калінін (Україна).
На фестивальних концертах прозвучали твори Рахманінова, Шопена,
Ліста, Скрябіна, сучасних українських і зарубіжних композиторів у
виконанні музикантів із України, Росії, США, Естонії, Голландії, Японії.

В рамках фестивалю пройшов X ювілейний Міжнародний науковотеоретичний симпозіум «Сергій Рахманінов: на зламі століть. Сергій
Рахманінов та культура України», відкрито виставку "Рахманіновська весна",
де разом із роботами харківських художників були виставлені й експонати з
тамбовського Будинку-музею Рахманінова.
Довідка:
Сергій Рахманінов побував у Харкові з концертами 13 разів, а в родовій
садибі в Лебедині Харківської губернії (нині – Сумська область) написав
більше десяти творів, визнаних у всьому світі.
Попередній фестиваль "Сергій Рахманінов і українська культура" був
присвячений 120-річчю першого концерту композитора і піаніста в Харкові в
1892 році, що почав його концертну діяльність.
Фестиваль, заснований в 1998 році, внесено до світового реєстру
Рахманіновських фестивалів і є членом Всесвітнього Рахманіновського
товариства (Лондон).
З 21 по 27 квітня 2013 року у Харківській філармонії проходив
Перший Міжнародний фестиваль сучасної музики „Kharkiv
contemprorary”.
У виконанні гостей із Бельгії і Австрії, а також господарів фестивалю –
харківських музикантів звучали твори, написані нашими сучасниками із
різних куточків планети.
В рамках фестивалю 22 квітня відбувся концерт бельгійського
саксофоніста і композитора Стефана Вєрмєєша, а 25 квітня – камерний
концерт австрійських гостей Ensemble Reconsil Wien.
30 квітня 2013 року до святкування Міжнародного дня джазу відбувся
ІІ Міжнародний джазовий фестиваль біг-бендів Big Band Jazz. На малій
сцені ХНАТОБу перед харків’янами та гостями міста виступили 6 джазоркестрів України і Росії.
Аматорські
Народний аматорський фольклорний ансамбль „Горлиця” із
Золочівщини брав участь у І Міжнародному фестивалі „Судьба твоя –
Россия”, який проходив 15 червня 2013 року у м. Грайвороні (Росія) та
присвячувався пам’яті легендарної Людмили Зикіної.
Фестиваль був організований силами Губкинської єпархії, адміністрації
Губкинського району та при підтримці управління культури Бєлгородської
області й Бєлгородського державного інституту мистецтва та культури.
Серед п’ятдесяти учасників та колективів Україну на фестивалі представляли
два сольні вокалісти з Харківської та Полтавської областей та вищезгаданий
колектив „Горлиця”.
8 червня 2013 року в с. Кострома Бєлгородської області (Росія) вперше
проходив Всеросійський фестиваль народності та історичних
реконструкцій „Маланья”. Серед його учасників були вокальні колективи
як з Росії, так і з України. Зміївський район представив народний
аматорський фольклорний ансамбль „Калинонька” Лиманського
сільського Будинку культури.

Мистецькі
У квітні 2013-го у Харкові пройшла „Французька весна”. Французи
презентували харків’янам своїх письменників, музикантів, художників.
Фестиваль взяв старт у центрі сучасного мистецтва „Ермилов-Центр”
презентацією виставки фотографій відомого французького художника
Жюльєна Маллана.
Для кіноманів та меломанів в рамках фестивалю, 7 квітня у харківській
філармонії відбувся кіноконцерт „Жорж Мельєс”. Традиційно, 19 і 20 квітня
у кінотеатрах ім. Довженка і „Київ” транслювались „Довгі ночі короткого
кіно” – показ короткометражних фільмів. Крім того, з 23 по 28 квітня в
кінотеатрі ім. Довженка одночасно пройшли два фестивалі: допрем’єрний
показ і цикл фільмів про шпигунів.
10 квітня в рамках фестивалю у філармонії відбувся вечір
французького романсу, а 13 квітня у великому залі інституту мистецтв ім.
Котляревського – концерт „Эхо времени” – музика композиторів ХІХ – ХХ
століть. В рамках концертної програми фестивалю 21 квітня в залі органної
музики виступив французький органіст Бернар Штрубер.
Вистави в рамках „Французької весни” пройшли у театрі ім. Шевченка.
А 15 квітня свою постановку Tiger, Tiger, Burning Bright представив театр
Kubilai Khan Investigations.
27 квітня у бібліотеці ім. Короленка відбулась зустріч із письменником
Олівьє Ларіцці.
Завершилась харківська „Французька весна” 28 квітня.
Кінофестивалі
17 травня 2013 року у Харкові стартував ювілейний V Міжнародний
фестиваль короткометражного кіно „Харьковская сирень”.
Цього року для участі у фестивалі було відібрано 36 фільмів із 17 країн
світу. Серед них 21 стрічка – ігрове кіно, 7 – документальні фільми і 8 –
анімація.
Всього на конкурсний відбір було подано 248 робіт із 33 країн. Це
рекордна кількість заявок за всі п’ять років існування фестивалю.
Крім показу конкурсних робіт, в рамках фестивалю було передбачено:
презентацію книг члена журі МФКК «Харьковская сирень», кінокритика
Володимира Міславського «Кинопредприниматель Дмитрий Харитонов.
Жизнь
и
фильм»,
«Александр
Мишон.
Издатель.
Фотограф.
Кинематографист»; майстер-клас голови журі Міжнародного фестивалю
короткометражного кіно «Харьковская сирень», народного артиста Росії,
Заслуженого діяча мистецтв РФ Володимира Фокіна; творча зустріч з
французькою кіноактрисою Мішель Мерсьє; майстер-клас спеціаліста з 3Dграфіки та кіноспецефектів Олівьє Кауфера; реконструкція публічного
кіносеансу (фільм «Привид опери»); майстер-клас члена журі кінофестивалю
«Харьковская сирень», заслуженого артиста РСФСР Бориса Токарєва і члена
журі кінофестивалю заслуженої артистки Російської Федерації Людмили
Гладунко; творча зустріч з радянською актрисою театру та кіно Світланою
Живанковою та ін.

Цього року у фестивалю було дві музи – французькі кіноакторки Мілен
Демонжо та Мішель Мерсьє. Почесний президент кінофестивалю
„Харьковская сирень” Мілен Демонжо презентувала книгу, спеціально
написану для харків’ян. „Моє кіно” – твір, у якому актриса поділилась
спогадами про свою роботу над кінофільмами, про людей, з якими
доводилось працювати.
В рамках кінофестивалю на двох будинках по вулиці Сумській у
Харкові відкрили меморіальні дошки харків’янам, які стояли біля витоків
кінематографа: фотографу Альфреду Федецькому (вул. Сумська, 3) та
засновнику Одеської кіностудії, кінопідприємцю Дмитру Харитонову (вул.
Сумська, 5) та на будинку у провулку Слюсарному, 1 – фотографу,
кінематографісту,
видавцю,
родоначальнику
азербайджанського
кінематографа Олександру Мішону.
На Алеї почесних гостей Міжнародного фестивалю „Харьковская
сирень” було відкрито нові стели з відбитками долонь зірок, які відвідали
наше місто у 2012 році: Алена Делона, Родіона Нахапетова, фахівцю зі спец
ефектів Юдіну Мамуту та майстру мультиплікації Ірині Борисовій (США).
Почесні гості нинішнього кінофестивалю – зірки радянського і
французького кінематографа – Мішель Мерсьє, Світлана Живанкова, Олексій
Колесник, письменник, сценарист Аркадій Інін, спеціаліст із 3D-графіки та
кіноспецефектів Олівьє Кауфер також залишили відбитки своїх долонь на
глиняних табличках, що розташують на алеї почесних гостей фестивалю в
саду ім. Т.Г. Шевченка.
29 травня 2013 року у Харкові стартував фестиваль „Дні польського
кіно в Україні”. Показ найцікавіших і знакових картин сучасного
польського кінематографу проходив у кінотеатрі ”Боммер”.
Організаторами фестивалю виступили Польський інститут у Києві за
підтримки Інституту Адама Міцкевича, Польський інститут кінематографії.
Гастролі
14 квітня 2013 року у ХНАТОБі відбувся концерт Ірини Богушевської.
Співачка виступила у жанрі кабаре-театру зі своєю новою програмою
„Куклы”.
30 травня 2013 року у великому залі Харківської опери виступила
російська рок-група „ДДТ”. У новій програмі „Сольник” незмінний лідер
групи Юрій Шевчук читав вірші, співав нові й старі пісні. Цього дня у театрі
звучав джаз і навіть народні пісні.
2 червня 2013 року у концертному залі Харківської філармонії
відбулась світова прем’єра – виконання кантати „Заповіт” для хору і оркестру
на слова Т.Г. Шевченка французького композитора Омара Ягубі.
19 червня 2013 року в центрі сучасного мистецтва „ЕрмиловЦентр”
пройшов концерт Давида Сварупа и Ави Адира. Звучали незвичний для
простої людини ханг і більш звична флейта.
Презентації

В рамках фестивалю грецької культури, який проходив у Харкові, 13
квітня 2013 року в ЦНБ ХНУ ім. В. Каразіна відбулась презентація
друкованого каталогу „Греческие рукописи. Из собрания Центральной
научной библиотеки ХНУ имени В.Н. Каразина”.
Виставки
5 квітня 2013 року в Харківській муніципальній галереї відкрилась
виставка плакатів під назвою „Ничего не решено” німецького художника,
юриста і політика Клауса Штека.
Харків став першим містом України, звідки всеукраїнський проект
Гете-Інституту розпочав свій шлях. Виставка тривала до 23 квітня. Далі
плакати К. Штека показали у Києві, Одесі, Чернівцях і Львові.
Крім усього, учасники виставки презентували каталог робіт Штека
„Ничего не решено” у перекладі на українську.
Урочистості
7 червня 2013 року, напередодні Дня Росії, який відзначається 12
червня, Генеральним консулом Російської Федерації в м. Харкові Сергієм
Семеновим проведено урочистий прийом.
У заході взяли участь перший заступник голови Бєлгородської обласної
Думи Олександр Скляров, заступник голови облдержадміністрації Андрій
Моченков, заступник міського голови Світлана Горбунова-Рубан, депутати
обласної ради, представники дипломатичних місій в регіоні, духівництво,
керівники вищих навчальних закладів, підприємств та громадських
організацій.
Відкриваючи прийом, Сергій Семенов наголосив на єдності народів
України, Росії, Білорусі, адже вони мають спільну історію, культуру, віру. Це
об’єднує та дає привід для впевненості в тому, що слов’янські народи завжди
будуть разом розвивати добросусідські стосунки.
Під час прийому, спілкуючись з представниками регіональних ЗМІ,
Олександр Скляров підкреслив, що в рамках Єврорегіону «Слобожанщина»
між Бєлгородською та Харківською областями склалися тісні взаємини у
сфері розвитку економіки, освіти, науки, культури.
День Росії у Харкові відзначають вже більше двадцяти років.
Урочистості з нагоди державного свята Російської Федерації пройшли
у конференц-залі готелю „Харків”.
Довідка:
День Росії відзначається з 1992 року у день прийняття Декларації про
державний суверенітет РРФСР – 12 червня.
Туризм
18 квітня 2013 року у Харкові стартував дводенний VI Міжнародний
туристичний форум „Харків: партнерство в туризмі”. У ньому брали
участь міста-партнери Харкова із 7 країн світу і 8 міст України.

Іноземні гості були представлені містами Бєлгород і Санкт-Петербург
(Росія), Каунас (Литва), Генуя (Італія), Анкара (Турція), Беер-Шева (Ізраїль),
Брно (Чехія), Трнава (Словакія).
Серед численних гостей і учасників форуму були Генеральний консул
Республіки Польща Ян Гранат, міністр курортів і туризму АР Крим
Олександр Лієв, директор проекту „Консультирование администраций
принимающих городов Евро-2012” (Німеччина) Матіас Брандт, який вручив
заступнику Харківського міського голови з питань розвитку та забезпечення
життєдіяльності міста Ігорю Терехову диплом учасника щорічної
Міжнародної туристичної виставки ІТВ Berlin, яка проходила в березні цього
року. Український стенд (у складі 11 регіонів України), представлений на
виставці, включаючи стенд харківської делегації, зайняв 5-е місце серед усіх
європейських експонатів.
Під час Міжнародного туристичного форуму відбулось відкриття
виставки словенського фотохудожника Міхи Сагадіна „Мозаика культурной
столицы Европы – момент в сети вечности”.
На форумі експонувались роботи художника-графіка із АР Крим
Андрія Горбунова.
В рамках форуму було підписано договір про побратимство зі
словацьким містом Трнава. На церемонії підписання договору, яка відбулась
19 квітня 2013 року, був присутній перший секретар Посольства Словацької
Республіки в Україні Павел Хробак, делегація зарубіжних міст-побратимів і
партнерів-учасників VI Міжнародного туристичного форуму „Харків:
партнерство в туризмі”.
Відбулась зустріч заступника Харківського міського голови з питань
розвитку та забезпечення життєдіяльності міста Ігоря Терехова з віце-мером
міста Генуя з питань культури і туризму Карлою Сибіллою. Офіційний візит
делегації Генуї проходив в рамках харківського форуму.
Візити
Делегація Санки-Петербургу відвідала Харків із культурно-діловою
місією, яка відкрилась 25 квітня 2013 року. Підсумком зустрічі стало
підписання угоди про співробітництво між адміністраціями міст на 20132016 роки.
Перспективи співробітництва у сферах сільського господарства,
машинобудування, освіти, культури та ІТ-технологій обговорювались на
діловій зустрічі керівників Харківської області з Надзвичайним і
Повноважним послом Угорщини в Україні Міхалєм Баєром, яка відбулась
31 травня 2013 року.
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ПРО КУЛЬТУРНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ХАРКІВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ ІЗ ЗАРУБІЖНИМИ КРАЇНАМИ
(Інформаційна довідка за матеріалами преси
за ІІІ квартал 2013 року)
Дні культури
В рамках святкування Дня Незалежності Соціалістичної Республіки
В’єтнам у Харкові відкрили фотовиставку і тиждень документального кіно
„Вьетнам – рандеву мира – 2013”.
В урочистостях брали участь заступник директора Департаменту
економіки та міжнародних відносин ХОДА Денис Ткачов, Надзвичайний і
Повноважний Посол Республіки В’єтнам в Україні Хо Дак Мінь Нгует,
представники дипломатичних представництв міста, ветерани війни у
В’єтнамі.
Фестивалі
Музичні
З 26 вересня по 13 жовтня 2013 року в Харкові проходив ХХ
ювілейний Міжнародний музичний фестиваль "Харківські асамблеї".

Цього року він носить назву "Антоніо Вівальді в аурі музичних ювілеїв року"
і присвячений 335-річчю з дня народження італійського композитора і
скрипаля.
Відкриття фестивалю відбулося 26 вересня у малому залі Харківського
національного академічного театру опери та балету ім. М. В. Лисенка.
Концерти "Харківських асамблей" пройшли в залах Харківського
національного університету мистецтв ім. І. П. Котляревського, у малій залі
ХНАТОБу, в Будинку органної та камерної музики, на сцені Харківського
академічного театру музичної комедії. Відвідувачі концертів мали змогу
послухати класичні музичні твори у виконанні студентів та викладачів
ХНУМ ім. І. П. Котляревського, солістів та Академічного симфонічного
оркестру Харківської обласної філармонії, виконавців із Німеччини, Франції,
Швейцарії, Мексики, Австрії, Росії. У асамблеях також брали участь артисти
Запорізького академічного обласного українського музично-драматичного
театру ім. В.Г. Магара, Луганського оркестру народних інструментів «Фолькмузик», лауреати міжнародних конкурсів.
У рамках фестивалю також відбулися науково-практична конференція,
майстер-класи гостей, творчі зустрічі.
Фестиваль проходив за підтримки Міністерства культури України,
губернатора Михайла Добкіна, міського голови Геннадія Кернера, а також
Дому Нюрнберга і Посольства Німеччини в Україні.
До 70-річчя визволення України від німецько-фашистських загарбників
у Харкові пройшов перший міжнародний музичний фестиваль „Харків –
місто військової слави”.
Захід зібрав майже два десятки оркестрів з України, Англії, Росії та
Туреччини. На площі Свободи кожний із учасників фестивалю мав змогу і
показати себе в сольних номерах, і виявити здатність грати разом у
загальному виступі. Під керівництвом головного диригента, генерал-майора
В. Деркача, близько 1000 музикантів виконали разом легендарну композицію
„День Победы”.
Мистецькі
3 – 9 липня 2013 року в місті Рогачов Гомельської області Республіки
Білорусь проходив шостий міжнародний фестиваль „Зорі над Дніпром”.
Харківську область на фестивалі вже шостий рік поспіль
представляють колективи Дергачівського районного будинку культури.
Цього року свою майстерність продемонстрували вокальний дитячий
колектив „Смайлики” та зразковий вокальний колектив „Візерунок”. Із
творчої поїздки обидва колективи повернулися з дипломами фестивалю.
Фольклорно-етнографічний
колектив
„Вербиченька”
з
Нововодолазького району брав участь у 14-му Міжнародному фестивалі
дитячої творчості „Сонце, Радість, Краса”, що проходив у старовинному
болгарському місті Несебр, та посів перші місця у двох номінаціях: „Вокал,
народна пісня” і „Хореографія, автентичні танці і звичаї”.
З 13 по 15 вересня в с. Хотмизьк Борисівського району Бєлгородської
області відбувся ІХ Міжнародний фестиваль слов'янської культури

«Хотмизька осінь», присвячений 1025-річчу Хрещення Русі. Фестиваль
проводився с метою збереження і розвитку міжнаціональної культурної
співпраці і зміцнення дружніх стосунків між слов'янськими народами.
В цьому році участь у фестивалі взяли творчі колективи Россії,
України, Білорусії, Боснії та Герцеговини. Харківську область на
фестивалі представляв народний ансамбль пісні та танцю «Сузір'я»
Лозівського училища культури та мистецтв (художній керівник і
диригент, заслужений працівник культури України В.І. Чурилов) з музичнохореографічною композицією «Гарний козак».
Після виступу на головній сцені фестивалю біля Воскресенського
храму с. Хотмизька студенти училища дали півторагодинний концерт у
Борисівському районному будинку культури. Кожний номер концерту
глядачі зустрічали бурхливими оплесками.
Театральні
Харківський театр сценічної анімації "Птах" взяв участь у
міжнародному фестивалі World Puppet Carnival, який проходив з 1 по 8
вересня в місті Джакарта (Індонезія). Місце проведення фестивалю обрано не
випадково. Приводом стало визнання ЮНЕСКО на початку 2013 року
найдавнішого виду театру ляльок – індонезійського театру тіней "Ваянг"
культурним надбанням людства.
Фестиваль World Puppet Carnival є одним з найбільших театральних
фестивалів, на якому представлено мистецтво театру ляльок. Цей форум
об'єднує театральні колективи з різних частин світу – Європа, Америка, Азія,
Африка. Цього року на фестивалі були представлені більше 70 театрів, театр
"Птах" був єдиним представником України.
"Птах" продемонстрував спектакль "Ангели так близько" – новели про
кохання (режисер – Ірина Ципіна). Вистава харків'ян була високо оцінена
глядачами та авторитетним міжнародним журі і завоювала один з головних
призів – "Срібний Ваянг" в номінації "Кращий дитячий спектакль".
Довідка: Театр "Птах" був заснований в 2011 році. Актори
(А.Андрющенко , Є.Гичка і Д.Гусаков) і режисер театру Ірина Ципіна –
випускники кафедри майстерності актора та режисури театру анімації
Харківського Національного університету мистецтв ім. І.П.Котляревського.
У репертуарі театру існують вистави для дітей та вистави вечірнього
репертуару для дорослих.
Телевізійний
25 – 28 вересня 2013 року в Харкові проходив V Міжнародний
дитячий телевізійний фестиваль „Дитятко”. Конкурсна програма
фестивалю включала 15 номінацій. У склад професійного журі увійшли 14
спеціалістів із України, Росії, Білорусі, Греції та Болгарії. Серед гостей –
митці із Росії, Ірану, Греції, Німеччини.
В рамках фестивалю до Харкова завітала мультиплікатор з Фінляндії
Майккі Кантола. Протягом тижня вона навчала юних харків’ян створювати
справжні мультиплікаційні стрічки.

Поетичні кіновечори відомого російського режисера, телеведучого,
продюсера Давида Шнейдерова завжди збирають багато людей. Таку творчу
зустріч, що теж проходила в рамках фестивалю „Дитятко”, він влаштував і
для харків’ян.
Кіно
З 16 по 18 вересня 2013 року у Харкові пройшов фестиваль
бразильського кіно.
До уваги харківських глядачів представлено вісім художніх фільмів,
відзнятих сучасними бразильськими кінематографістами.
А 19 – 25 вересня 2013 року у кінотеатрі „Боммер” пройшли покази
фільмів в рамках ІІІ Новаторського фестивалю. В програмі – дев’ять
стрічок виробництва Нідерландів, Іспанії, Німеччини, Словакії, Франції.
Крім того, 26 вересня – 2 жовтня у „Боммер” представили 10 робітфіналістів
інтерактивного
Манхеттенського
фестивалю
короткометражних фільмів.
Гастролі
20 вересня 3013 року в Харківській філармонії в рамках традиційних
джазових вечорів з Сергієм Давидовим відбувся концерт за участі відомого
бас-гітариста і контрабасиста Нью-Йорку Теймура Феля.
14 вересня 2013 року в рамках „Тижня Німеччини в Україні” в
Харківській обласній філармонії пройшов концерт для скрипки з оркестром
під керівництвом відомого диригента Франца Шотке (Німеччина) і скрипаля
із Кореї Sinkyu Lee.
19 вересня 2013 року в Домі органної і камерної музики дав концерт
відомий австрійський органіст Йоханн Труммер.
Народний артист Росії Дмитро Маліков провів майстер-клас для тисячі
дітей із Борівського, Ізюмського, Куп’янського та Шевченківського районів.
Соціальний проект „Уроки музики” Д. Малікова діє з 2012 року. За цей
час народний артист Росії провів 45 майстер-класів для учнів музичних шкіл
у різних містах РФ. І ось вперше його проект перетнув кордони Росії. Новій
сезон „Уроків музики” Дмитра Малікова стартував в Україні, у місті
Куп’янську.
Театр
5 вересня 2013 року Харківських драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка
відкрив новий театральний сезон спектаклем „Прощай, Іуда” за одноіменною
п’єсою польського драматурга Іренеуша Ірединського. Режисер-постановник
спектаклю – заслужений діяч культури Польщі Анджей Щитко.
Образотворче мистецтво
Виставка «Вікна» відкрилася 27 серпня 2013 року в галереї
«Мистецтво Слобожанщини». Цей міжнародний арт-проект ініціювали
семеро однокурсників, що чверть століття тому закінчили Харківське
художнє училище. Хтось сьогодні живе в Америці, у Франції, у Швеції, хтось
в Україні, але творчість кожного з них нині відома в багатьох країнах. І ось
вони об'єдналися на одному виставковому майданчику.

Учасників цього проекту об'єднувала не тільки альма-матер, а й міцна
дружба, яку вони пронесли через десятиліття. І відкриття виставки
перетворилося, по суті, у зустріч друзів, що після довгої розлуки трохи
подорослішали, але таких саме рідних. Вони як і раніше цікаві один одному,
зараз, напевно, ще більше, ніж в юності.
Незважаючи на те, що всі учасники виставки працюють в різних
жанрах і стилях, їх роботи дивним чином поєдналися композиційно в
єдиному галерейному просторі: російський стиль у французькому дизайні
робіт Євгенії Міро гармонійно скомпоновані з постмодерном Костянтина
Колобова, імпресіонізм Ігоря Ільїнського – з абстрактними філософськими
картинами Євгена Сегала і стилізованими портретами та натюрмортами Лари
Симонової, а реалістичні міські пейзажі Дмитра Даніша – з «фото-графікою»
Влада Мілявського.
Представлені тут картини – це вікна у різні світи, в які глядачі зможуть
зазирнути. Це інші світи як в сенсі способу життя, пейзажів, архітектури, так
і внутрішні світи, на які вплинули, зокрема, і ті обставини, в яких опинився
кожен з учасників виставки.
У Чугуєві Харківської області проходив XIV Міжнародний рєпінський
пленер, що його традиційно проводить Чугуївська міська рада за підтримки
Міністерства культури України, Харківської облдержадміністрації та
Харківської обласної організації обласної спілки художників України.
Цього року у пленері брали участь імениті майстри пензля з Чугуєва,
Харкова, Запоріжжя, Сум, Черкас (Україна), Санкт-Петербурга та Чебоксар
(Росія). Пленер тривав 24 дні, і його підсумки традиційно підводили 5 серпня
– в день народження І.Ю. Рєпіна.
Виставки
У Харкові, в Домі Нюрнбергу розпочала роботу виставка архівних
фотографій і документів „Мы хотим быть свободными людьми”.
Експозиція присвячена Берлінському повстанню в Німецькій
Демократичній Республіці у 1953 році. На її відкритті був присутній
Генеральний консул Федеративної Республіки Німеччини в Донецьку Детлеф
Вольтер. Оформив виставку художник-графік Томас Клемм (Лейпциг).
Автором тексту виступив історик-публіцист Стефан Волле (Берлін).
Виставка триватиме до 1 жовтня 2013 року.
Туризм
На базі культурно-інформаційного центру Посольства України у
Франції, в Парижі відкрито перший зарубіжний туристсько-інформаційний
пункт Харківської області. Відтепер парижани дізнаються більше про
науковий, туристичний, освітній, культурний та рекреаційний потенціал
Харківщини.
Культурні товариства
20-21 вересня 2013 року у Харкові пройшов XVIII фестиваль
корейської культури „Кореяда-2013”. Він щорічно проводиться у різних

містах України корейськими товариствами. Цього року фестиваль
організовано Харківським міським товариством корейської культури.
У святкових заходах брали участь Надзвичайний і Повноважний Посол
Республіки Корея в Україні пан Кім Ін-Цжун, президент асоціації корейців
України пан Кан Ден Сік та інші поважні гості.
Візити
16 серпня 2013 року Харків відвідав Надзвичайний і Повноважний
Посол Японії в Україні Тоічі Саката. Однією із цілей його візиту до міста є
організація і проведення виставки „Сто кращих виробів сучасного
японського дизайну”. Виставка відкриється в Харківському художньому
музеї.
До складу делегації увійшли дружина посла Йоко Саката і другий
секретар Посольства Японії в Україні Кейічі Сасакі. В рамках візиту гості
відвідали Харківський національний академічний театр опери та балету ім.
М. Лисенка та Національний науковий центр „Харківський фізико-технічний
інститут”.
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Лісна Т. Англійці заграли українське / Т. Лісна // Слобід. край.- 2013.29 серп.
Напоминание о цене свободы // Харьк. известия.- 2013.- 17 сент.
Народний ансамбль «Сузір'я» представляв Харківську область на ІХ
Міжнародному фестивалі слов'янської культури «Хотмизька осінь»
[Електронний ресурс] // Культурная столица.- Режим доступу:
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Павленко Л. Дмитрий Маликов дал урок музыки в Купянске / Л.
Павленко // Веч. Харьков.- 2013.- 7 сент.
Павленко Л. Уроки музики від Дмитра Малікова / Л. Павленко // Обрії
Ізюмщини.- 2013.- 20 верес.
Пісня Л. Харківське „Дитятко” росте / Л. Пісня // Слобід. край.- 2013.31 серп.
Романцова К. Миттєві зустрічі – вражаючі спогади / К. Романцова //
Слобід. край.- 2013.- 28 верес.
Рубан Н. „Харковские ассамблеи” – символ духовності и
стабильности” / Н. Рубан // Харьк. известия.- 2013.- 26 сент.
Сергеева В. «Кореяда» объединила сердца / В. Сергеева // Харьк.
известия.- 2013.- 24 сент.
Субота В. З мольбертом на етюди / В. Субота // Культура і життя.2013.- 16 серп.
ХХ Міжнародний музичний фестиваль "Харківські асамблеї" відкрив
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ПРО КУЛЬТУРНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ХАРКІВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ ІЗ ЗАРУБІЖНИМИ КРАЇНАМИ
(Інформаційна довідка за матеріалами преси
за ІV квартал 2013 року)
Дні культури
У Харкові пройшли Дні грецької культури.
5 жовтня 2013 року, в рамках святкувань, у виставковому залі
Центральної наукової бібліотеки ХНУ ім. Каразіна відкрилась фотовиставка
„Балканські війни: 1912 – 1913 р.р. Посвячення: 100-річчя”.
Загалом, Дні грецької культури у Харкові проводяться вже
вдванадцяте. В їх рамках усі бажаючі могли ознайомитись з давньогрецькою
історією, історією середніх віків, побувати на концерті, відвідати розмовний
клуб грецької мови. Крім того, Харківське міське товариство греків „Геліос”
спільно з університетом розпочинають проект „Афінські вечори” – це
відкриті лекції з грецької культури, історії, міфології, які проходитимуть
двічі на місяць. Перша лекція відбулась 11 жовтня.
В рамках секції „Музика в кіно” Міжнародного фестивалю
„Харьковская сирень PS” 17 жовтня 2013 року в Українському культурному
центрі при Посольстві України в Парижі студенти Харківського
національного університету мистецтв імені І.П. Котляревського Олег
Копелюк та Ігор Седюк виконають класику та музику харківських
композиторів. До Парижа вони вирушають 14 жовтня разом з композитором
Володимиром Пушкіним.
Це спільний проект кінофестивалю „Харьковская сирень”,
Департаменту масових комунікацій ХОДА і національного університету
мистецтв ім. І.П. Котляревського. У фестивалю налагоджено давні тісні
зв’язки при Посольстві України у Франції, і щорічно у Парижі проходять дні
фестивалю „Харьковская сирень”. Тож цього року французька інтелігенція
познайомиться з талантом харківських виконавців.
З 10 по 14 листопада 2013 року в Харкові проходив Тиждень культури
Ізраїлю. В рамках заходів – покази сучасних фільмів та спектаклів, стильна
музика та ізраїльська національна кухня. Зокрема, 12 листопада харків’яни
подивились два кінофільми ізраїльських режисерів, 13 листопада в
Ізраїльському культурному центрі із моноспектаклем „Жінка, яка не хотіла
спускатися на землю” виступила актриса Габріела Нейхаус, а 14 листопада, у
день закриття Тижня культури, любителі музичних молодіжних груп
послухали ізраїльський бенд „Sanki Deda”.
Фестивалі
Музичні
З 14 листопада по 12 грудня 2013 року в Харківській середній
спеціалізованій музичній школі-інтернату проходив ХХ Міжнародний
фестиваль виконавського мистецтва „Музика – наш спільний дім”.

У програмі фестивалю – більше 20 концертів та традиційний вже
конкурс у номінації „Фортепіанний концерт”. На сцені великого и малого
залу ХССМШ поряд із нинішніми вихованцями виступили відомі музиканти
із різних краї світу, які у недалекому минулому навчались в школі, у тому
числі скрипаль Валерій Соколов (Німеччина), контрабасист Василь Зацепін
(Росія), флейтистка Крістіна Сарксян (Франція) та інші.
Театральні
З 11 по 15 листопада 2013 року у Харкові проходив Міжнародний
театральний фестиваль малих форм „Театронік”.
Фестиваль вже третій рік поспіль збирає на харківських підмостках
гостей – провідних акторів із різних країн світу. Цього року у програмі
фестивалю – спектаклі родом із України, Сербії, Росії, Молдови, Ізраїлю,
Болгарії, Німеччини.
Харківські студенти стали переможцями Міжнародного конкурсу
режисерських робіт у Москві. Конкурс проходив в рамках ХІ Міжнародного
фестивалю режисури в театральному інституті ім. Б. Щукіна, і був
присвячений 130-річчю від дня народження Є. Вахтангова.
Команда студентів Харківського національного університету мистецтв
ім. І. Котляревського одержали перемогу у трьох номінаціях: краща жіноча
роль – Спащенко Ольга (студентка ІІІ курсу кафедри акторської
майстерності), краще просторове вирішення – ХНУМ ім. Котляревського і
диплом І ступеню в номінації „Драматичний уривок” – Євдокія Тихонова
(студентка ІІІ курсу кафедри режисури).
Літературні
11, 12 жовтня 2013 року у Центрі сучасного мистецтва „ЄрміловЦентр”
проходив Міжнародний фестиваль фантастики „Красная Звезда”.
У роботі Фестивалю взяли участь письменники Сергій Анісімов
(Росія), Федір Березін (Україна), Михайло Бєлозеров (Україна), Євгенія
Блінчик (Україна), Валерій Гаєвський (Україна), Андрій Дмитрук (Україна),
Віталій Забірко (Україна), Олег Кулагін (Україна), Сергій Малишев
(Україна), художники-фантасти Михайло Заблодський (Україна) та Галина
Малишева (Україна), літературні критики та видавці, а також ряд знаних
учених: Божков А. І., д. біол. наук, проф., директор Інституту біології ХНУ
імені В.Н. Каразіна; Захожай В. А., д. ф.-м. наук, проф. ХНУ імені В. Н.
Каразіна, президент спілки планетаріїв України, віце-президент Української
астрономічної асоціації; Коврига А.В., канд. екон. наук, директор центру
міждисциплінарного прогнозування суспільного розвитку ХНУ імені В.Н.
Каразіна.
Учасники фестивалю отримали можливість провести дискусії на тему
«Горизонти і перспективи гуманізму у фантастиці» та зустрітися з
шанувальниками цього жанру літератури.
В ході фестивалю пройшло багато різноманітних заходів. Відбувся
ретроспективний показ радянських фільмів, поставлених за науковофантастичними творами, який провів у Єрмілов-центрі один з організаторів
фестивалю історик Дмитро Бадаєв. Там же, в Єрмілов-центрі був показаний

науково-популярний фільм «Вартові космічної безпеки» А. Дмитрука, а
наступного дня пройшла зустріч студентів університету з Андрієм
Всеволодовичем,
відомим
письменником,
режисером,
редактором
популярного журналу «Искатель». В рамках фестивалю відбулися концерт
авторської пісні Наталії Афанасьєвої, зустрічі письменників і художників зі
студентами, виставка картин художника-фантаста Михайла Заблодського
тощо.
Конкурси
25 – 27 жовтня 2013 року в Харкові проходив Х фестиваль-конкурс
спортивного бального танцю „Кубок харківського міського голови”. У
фестивалі брали участь танцюристи із Генуї (Італія), Москви, СанктПетербурга, Новосибірська (Росія), Варшави (Польща), Рішон-ле-Ціона
(Ізраїль), Харкова – усього вісім команд із п’яти країн світу.
До складу журі входили відомі танцюристи: Грем Освік, Барбара
МакКолл, Керол Макрайлд, Стефан Оссенкоп, Джеррі Абрате та інші.
Фестиваль супроводжувався живою музикою у виконанні Молодіжного
симфонічного оркестру „Слобожанський” і сальса-групи із Києва
„Дислокадос”.
За підсумками змагань головний приз здобула команда „Москва-1”,
друге місце у харків’ян (керівник Олексій Литвинов), третє – у другої
російської команди „Москва-2”.
Гастролі
5 жовтня 2013 року в Будинку органної і камерної музики Харківської
обласної філармонії відбувся концерт музичної династії – батька і сина –
майстра диригентського мистецтва Олексія Гуляницького і соліста,
концертмейстера головного оркестру Російської Федерації (колишнього
державного оркестру СРСР ім. Свєтланова), повного тезки свого батька
Олексія Гуляницького.
23 жовтня 2013 року з гастрольним туром „10 шагов” у Харкові в
кіноконцертному залі „Україна” виступив В’ячеслав Бутусов і група „ЮПітер”. Тур присвячено 10-річчю групи „Ю-Пітер” і 30-річному ювілею
групи „Наутілус Помпіліус”.
З 28 жовтня по 2 листопада 2013 року в Харкові проходив
міжнародний майстер-клас диригентів італійської опери під
керівництвом головного диригента Симфонічного оркестру ім. Дж. Россіні,
професора Міланської консерваторії ім. Дж. Верді Даніеля Аджімана.
Музиканти та оперні співаки, які брали участь у майстер-класі, 2
листопада виступили на сцені Театрально-концертного центру (малого залу
ХНАТОБу). Чудова плеяда диригентів в одному концерті – сім диригентів з
Італії, Росії та України представили свої інтерпретації опер видатних авторів.
А завершилася оперна феєрія вокальним номером у виконанні всіх учасників
проекту – традиційної «Застольної» Джузеппе Верді, яку двічі, під оплески
глядачів, виконували на «біс».
Проходив цей унікальний проект під патронатом Департаменту
культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації,

Італійського інституту культури при посольстві Італії в Україні, Асоціації
«Міжнародної оперної академії» (Accademia operistica internazionale) та
Асоціації Головних Диригентів (Association chief conductor).
7 листопада 2013 року на сцені Харківського оперного театру відбувся
концерт провідного соліста Большого театру Росії Максима Пастера у
супроводженні Молодіжного академічного симфонічного оркестру „Віртуози
Слобожанщини”. Концерт було присвячено 200-річчю італійського
композитора Джузеппе Верді.
А 10 листопада 2013 року в Будинку органної та камерної музики
виступив російський саксофоніст-віртуоз Сергій Колєсов.
7 грудня 2013 року у Харкові стартує українсько-російський джазовий
проект Jazz Together, у якому взяв участь віртуоз джазової музики світового
рівня, співак і композитор Сергій Манукян. Українську сторону
представляли молоді харківські музиканти – група Court Jazz під
керівництвом Володимира Попова і талановита джазова співачка Наталія
Шкурко.
Академічний симфонічний оркестр Харківської філармонії з 17
грудня 2013 року по 9 січня 2014 року відвідає з гастролями Європу.
Харківські музиканти під керівництвом головного диригента ХОФ Юрія
Янко представлять балети П. Чайковського „Лебедине озеро”, „Лускунчик” і
„Спляча красуня”.
Виставки
Проект „Советское фото” приніс фотохудожнику Роману Пятковці
перемогу на світовому конкурсі. Харків’янин став переможцем Soni World
Photography Awards – одного із найавторитетніших світових фотоконкурсів,
який проходив у Лондоні. Фотохудожник виграв у номінації „Концептуальна
фотографія”.
Кіномистецтво
7 листопада 2013 року у Харківському національному університеті
мистецтв ім. Котляревського пройшла творча зустріч з випускником
Паризької консерваторії і Нью-Йоркської кіношколи, кінорежисером
Майклом Беберашвілі, в ході якої слухачі переглянули фільмів „Сади
Діоніса”, „Сінема, сінема” і „Raptor ranch”, зняті М. Беберашвілі в Росії та
Америці.
Національно-культурні центри, товариства
5 грудня 2013 року в Харківському єврейському культурному центрі
пройшла зустріч з відомим російським письменником-сатириком,
драматургом, теле-та радіоведучим, публіцистом, правозахисником Віктором
Шендеровичем.
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