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і ноги самі танцюють легко, весело. 
На сцену тільки ступиш – ніяких 
негараздів чи хвороб бути не може!»

Сьогодні Людмила Бєльська грає 
в багатьох  виставах діючого ре-
пертуару – Секлита Лимариха («За 
двома зайцями»),  Хівря («Соро-
чинський ярмарок»). 

«У чоловіках більше за все 
шаную силу, владність. Не лю-
блю підкаблучників, – розповідає 
артистка. – Моя героїня Хівря з 
вистави “Сорочинський ярмарок” 
нібито комічний живий образ. Та 
насправді вона нещасна, тому що 
поряд з нею слабак-чоловік і лю-
бові немає. “Ой та й горе ж, горе, 
біда на світі жить. Та ще більша 
біда нелюба любить”», – співає 
артистка.

Мрії мають тенденцію збувати-
ся! З раннього дитинства Людмила 
Василівна мріяла співати, бути ак-
трисою. Сьогодні народна артистка 
України Людмила Бєльська знана й 
улюблена глядачами артистка На-
ціональної оперети України. Донька 
Людмили Бєльської – Міла Рого-
за, популярна естрадна  співачка, 
актриса і телеведуча, – успадкувала 
мамину мрію і додала їй розвитку. 

Катерина Морозова

Художній керівник
Національної оперети України,
заслужений діяч мистецтв 
України,
народний артист України
Богдан Струтинський
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Шановні глядачі та колеги, 
всі, хто цінує і любить справжнє 
мистецтво!

Радий вітати Вас із початком 
82-го театрального сезону, який від-
кривається в Національній опереті 
України яскравим гала-концертом.

Національна оперета України 
зустрічає глядача в оновленому, 
ошатному вигляді. Адже влітку прак-
тично всі зусилля колективу театру 
були спрямовані на ремонтні робо-
ти. За досить короткий період нам 

вдалося змінити системи опалення 
та електропостачання, модернізувати 
індивідуальний тепловий пункт із 
заміною технологічного обладнання, 
вдосконалити систему вентиляції та 
кондиціювання, завершити роботи 
з облаштування мідної покрівлі, 
вдосконалити забезпечення праців-
ників, відвідувачів та приміщення 
театру системою протипожежного 
захисту та розпочати роботи з впро-
вадження системи контролю управ-
ління доступом, виконати внутрішні 
оздоблювальні роботи гримерних, 
сходових кліток зони глядача та об-
новити внутрішній інтер’єр третього 
поверху. Окрім того, слід зауважи-
ти, що саме влітку колектив театру 
вийшов на нові обрії в плані творчого 
і креативного розвитку. Це і гранти, 
які ми дістали від Британської ради, 
й участь у міжнародних фестивалях, 
які вкотре довели, наскільки висо-
ким у світі є інтерес до українських 
акторів та співаків.  

Мрії збуваються! 

Ювілеї

Новий театральний сезон буде 
сповнений цікавими та непе-
ресічними подіями, серед яких 
прем’єри, концерти та фестивалі. 
У листопаді ми покажемо глядачу 
легендарну «Графиню Маріцу» 
І. Кальмана, у грудні  юні глядачі 
побачать прем’єру дитячої му-
зичної казки «Пригоди Буратіно» 
О. Рибнікова. У лютому на малій 
театральній сцені театру від-
будеться прем’єра  Г. Доніцетті 
«Дзвіночок», квітень буде відзна-
чений прем’єрою опери  Д. Россіні 
«Севільський цирульник». І це ще 
далеко не весь перелік тих подій, 
які очікують на глядача в новому 
театральному сезоні.

«З двох років я уявляла себе на 
сцені, а в сім, коли вперше бра-
ла участь у пісенному конкурсі, 
усвідомила, що над усе хочу співа-
ти», – розповідає народна артистка 
України Людмила Бєльська. 

Коли дівчинці було сім років, на 
конкурсі, який відбувся в Київській 
області, маленьку вокалістку поміти-
ли фахівці зі столичної музичної шко-
ли. Матері запропонували переїхати 
до столиці, щоб дівчинка розпочала 
навчання у школі ім. М. Лисенка для 
музично обдарованих дітей. Людми-
ла Бєльська стала ученицею по класу 
віолончелі. Кілька років навчалася 
дуже успішно, але завжди усвідомлю-
вала, що мріє співати. Вона продов-
жила навчання в знаному київському 
музичному закладі – інституті, а тоді 
ще училищі, ім. Глієра в класі І. Пали-
води з вокального співу.

Після закінчення інституту Люд-
мила дістала запрошення до Київсько-
го театру оперети. Легка, весела, жит-
тєрадісна дівчина із чудовим сопрано 
була знахідкою для театру музичної 
комедії. «Я прийшла до театру юною, 

тендітною, важила 49 кг, хоч і мала 
5-річного сина», – пригадує Люд-
мила Василівна. Першою роллю в 
театрі стала Нуца з оперети грузин-
ського композитора Георгія Цабадзе 
«Одружися з Нуцою» в постановці 
з. д. м. України Володимира Бегми. 
Потім були Констанція Бонасьє 
(«Три мушкетери»), Мірабелла 
(«Циганський барон»), Еліза («Моя 
чарiвна леді»), Чаніта («Поцілунок 
Чаніти») та багато інших. За роки 
служіння в театрі оперети Людми-
лою Бєльською створено більше 
50 ролей. Вона грала соціальних 
героїнь і класичних світських дам, 
легковажних красунь і сміливих 
патріоток. Завжди багато рухалася 
на сцені, любила танцювати: «Все 
життя танцювала! Входжу в образ, 
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лення актора-продюсера Чарльза 
Діллана (Charles Dillon) і відкрився 
17 грудня цього ж року. У 2011 році, 
перед літніми Олімпійськими ігра-
ми-2012, які відбулися в Лондоні, 
будівлю театру було відреставро-
вано. 

Театр став відомим завдяки 
директору Гаррі Раффлу (Gerry 
Raffles), який керував театром з 
1928-го по 1974 р. у тісній співпраці 
з режисером Джоан Літтлвуд (Joan 
Littlewood), яку сьогодні в Британії 
називають матір’ю сучасного театру.  

Подальший розвиток Theatre 
Royal Stratford East пов’язаний з іме-
нем директора Керрі Майкла (Kerry 
Michael), який розпочав роботу в 
театрі в 1997 році на посаді заступ-
ника директора, а у 2004 році очолив 
театр. Під його керівництвом театр 
швидко стає одним із найбільш ін-
новаційних та інтерактивних театрів 
Англії. У 2012 році Керрі Майкл 
запускає Open Project Stage, який 
дозволяє долучити до участі в поста-
новках усіх, хто так чи інакше пов’я-
заний зі сценою і хоче випробувати 
свої сили, – від молодих режисерів 
до програмістів. Також театр актив-
но співпрацює з організаціями, які 
опікуються біженцями, та підтримує 
ініціативу артистів, яким довелося 
залишити свої країни і шукати при-
хистку у Великій Британії.  

 НовиниN 5. Вересень 2016 р.

«Богдан Струтинський: 
режисер без вихідних»

ІВАНИЦЬКА Яна Анатоліївна 
– кандидат мистецтвознавства, член Спілки журналістів Украї-
ни, перекладач-драматург. Постановки україномовних перекладів 
у Національній опереті: «Труффальдіно із Бергамо»  О. Колкера 
(лібр. К. Рижова), 2014 р., премія «Київська пектораль» за кращу 
музичну виставу; «Sugar, або В джазі тільки дівчата» Дж. Стай-
на ( лібр.  П. Стоуна  та Б. Меррілла), 2015 р.; «Любовний монолог» 
Г. Гарсіа Маркеса, 2016 р. (реж. Б. Струтинський); «Кицькин дім» 
П. Вальдгарда (лібр. С. Маршака), 2014 р., премія ім. Лесі Українки 
в номінації «Театральні вистави для дітей та юнацтва», (реж. 
М. Бутковський). Готуються до постановки: «Графиня Маріца» 
І. Кальмана    (лібр. Ю. Браммера та А. Грюнвальда) та опера 
«Севільський цирульник» Дж. Россіні (лібр. Ч. Стербіні). Сценарист 
понад 300 телепрограм та документальних фільмів, у тому чис-
лі на ТК «Глас»: «З берегів Борисфена» про Б.Струтинського, «Де 
завжди свято» до 75-річчя Національної оперети України, «Подія. 
Митець. Глядач» (у 2-х частинах) про Міжнародний фестиваль 
«O-FEST», організований Національною оперетою та Бучанською 
міською радою. Телеведуча прямих ефірів («Центральний канал»). 
Лауреат Всеукраїнських телеконкурсів «Українська мадонна» та 
«Мелодії Південного Бугу». Автор наукових статей та публікацій 
у Всеукраїнських і зарубіжних ЗМІ, в тому числі понад 100 – про 
столичний театр оперети.

У липні цього року вийшла з 
друку книга «Богдан Струтинський: 
режисер без вихідних». Книга пер-
ша. Автор – Яна Іваницька. У книзі 
розповідається про відомого україн-
ського режисера, народного артиста 
України Богдана Струтинського. На 
сторінках видання розкриваються 
таємниці однієї з найскладніших 
мистецьких професій. Окрім життя і 
творчості Б. Струтинського, наво-
диться багато фактів із біографій 
близько 90 режисерів минулого і 
сучасності. Велика увага приділяєть-
ся жанру оперети та мюзиклу, в яких 
сьогодні працює режисер. Вперше 
опубліковані невідомі факти з історії 
Національного театру оперети, який 
Б. Струтинський очолює з 2004 

року як генеральний директор та 
художній керівник. Також розкрива-
ються деякі секрети менеджерської 
та продюсерської діяльності героя 
книги. Особиста присутність автора 

1 липня Київський національний 
академічний театр оперети виграв 
грант від Британської ради на подо-
рож до лондонського партнера The 
Theatre Royal Stratford East у рамках 
мистецької програми «Креативна Єв-
ропа». Мета гранту – спростити до-
ступ України до можливостей фінан-
сування за програмою «Креативна 
Європа» та підтримати розвиток 
партнерства між культурними спіль-
нотами двох країн. Під час подорожі 
український та британський театри 
планують розпочати співпрацю та 
створити спільну заявку на програму 

«Креативна Європа». Театри працю-
ватимуть над різними проектами, 
одним з яких є «Платформа  “Цифро-
ва оперета”», мета якого привернути 
увагу до жанру мюзиклу та оперети, 
сприяти розвитку молодих режисерів 
у жанрі оперети/мюзиклу, а також 
заохотити нову цільову аудиторію. 
«Платформа» міститиме оцифровані 
оперети, мюзикли, концерти, музичні 
фестивалі. Під час створення «Плат-
форми» будуть використані новітні 
цифрові технології. 

Theatre Royal Stratford East був 
побудований у 1884 році на замов-

на репетиції дозволила відтворити 
неповторну атмосферу закулісся та 
розкрити методику роботи режисе-
ра з акторами, яка зазвичай зали-
шається «за сімома печатками». 

Національна оперета України розпочинає співпрацю 
із британським The Theatre Royal Stratford East
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XV фестиваль 
«Оперета в Каунаському замку’16»

5–6 липня в Литві відбувся XV 
фестиваль «Оперета в Каунаському 
замку», в якому взяли участь артисти 
Національної оперети України. 
Солісти балету Національної 
оперети Яніна Сазонова та Ми-
хайло Боцок представили перлини 
класики світового балету: па-де-де з 
«Лебединого озера» П. Чайковсько-
го та адажіо з балету А. Хачатуряна 
«Спартак», а також познайомили 
відвідувачів із фрагментами цьо-
горічної прем’єрної постановки 
театру «Моцарт underground…». 
Соліст Національної оперети, 
заслужений артист України Ігор 
Левенець дістав овації за майстер-
не виконання арії Калафа «Nessun 
dorma» з опери Дж. Пуччіні «Туран-
дот» та композицію М. Бродського 
«Be my love». Артисти Національної 
оперети та солісти Будапештського 
театру оперети та мюзиклу  викона-
ли номери під керівництвом дири-
гента, заслуженої артистки України 
Оксани Мадараш.

У складі творчої делегації 
Національної оперети фестиваль 
відвідали художній керівник 
Національної оперети, народний 
артист України Богдан Струтин-

ський, головний балетмейстер 
театру, заслужений артист України 
Вадим Прокопенко та комерційний 
директор Оксана Когут.

Слід відзначити, що стосунки 
Національної оперети України та 
Каунаського державного музич-
ного театру позначені спільними 
творчими проектами. Артисти 
литовського театру неодноразо-
во співали на сцені Національної 
оперети та щорічно беруть участь 
у Міжнародному музичному 
фестивалі «O-FEST». Українські 
артисти виступають на фестивалі 
в Каунасі. Директор Каунаського 
державного музичного театру й 

Прекрасний різноплановий фе-
стиваль, як і в минулі роки, був на 
висоті. Вражали чудові голоси з 
різних країн світу, і тому я гордий 
тим, що мені пощастило потрапи-
ти до Каунаса в цьому році. Єди-
не, що внесло не зовсім приємні 
корективи, – погода. Але глядачі 
були непохитними і сиділи під 
парасольками, не полишаючи своїх 
місць. Я не можу сказати про якусь 
особливо велику рекламну кам-
панію з приводу фестивалю. Адже 
в Каунасі всі давно знають про 
фестиваль і звикли, що щорічно до 
них збираються найкращі голоси з 
різних країн світу». 

один з організаторів фестивалю 
Беньямінас Жельвіс – частий гість 
Міжнародного музичного фестива-
лю «O-FEST». 

Головний балетмейстер театру, 
заслужений артист України Вадим 
Прокопенко: «Ми повернулися до 
Києва з найкращими враженнями. 

Каунаський замок (Ковенський) 
був побудований у ХІІІ сторіччі 

в стратегічно важливому в 
боротьбі з Тевтонським орде-

ном місці – там, де зливаються 
річки Неман і Неріс. За свою 
багатовікову історію замок 

неодноразово руйнувався, і до 
сьогоднішнього часу зберегла-
ся тільки одна його третина 
із двома вежами. З 2002 року 

щорічно під стінами Каунась-
кого замку відбувається Між-

народний музичний фестиваль, 
глядачі якого почули більше 

60 концертних програм та понад 
900 музичних творів у виконанні 

200 артистів з Литви та 
20 європейських країн. 

Солісти балету Національної оперети України Яніна Сазонова та Михайло 
Боцок, головний балетмейстер театру, заслужений артист України Вадим 

Прокопенко, соліст-вокаліст Національної оперети України, заслужений 
артист України Ігор Левенець, комерційний директор Оксана Когут, дирек-

тор Каунаського державного музичного театру Беньямінас Желвіс, художній 
керівник Національної оперети, народний артист України Богдан Струтин-

ський, диригент, заслужена артистка України Оксана Мадараш
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Бублієнка, солістки вокальної школи 
«Нота» Оксани Кудряшової – Агати 
Ткачової, концертмейстера Арсена 
Яковенка, Сергія Андрощука (тено-
ра), театру хореографічних мініатюр 
«Адажіо» Ганни Лащенко, зразкового 
театру дитячого мюзиклу «О’Кей!» Ок-
сани Ковальової. За сприяння Посоль-
ства Китайської Народної Республіки 
у концерті взяла участь солістка фоль-
клорного інструментального ансамблю 
Чень Миняо. Режисер-постановник і 
ведуча гала-концерту – Тетяна Зозуля.

МКЦ ім. Івана КозловськогоN 5. Вересень 2016 р.

Відкриття IV театраль-
но-концертного сезону Мис-
тецько-концертного центру 
ім. Івана Козловського

8 вересня о 19.00 відбулося 
урочисте відкриття IV теа-
трально-концертного сезо-
ну Мистецько-концертного 
центру ім. Івана Козловського 
Київського національного 
академічного театру оперети. 
Глядачі побачили гала-кон-
церт «Музична скринька Івана 
Козловського», в якому поєдна-
лися факти і легенди, духовне і 
матеріальне, справжні й штучні 
коштовності, загадки й відповіді.

Художній керівник Націо-
нальної оперети України, на-
родний артист України Богдан 
Струтинський разом із почес-
ним гостем, першим заступни-
ком директора Департаменту 
культури Сергієм Анжияком 
привітали гостей, які зібралися 
на концерт у невеличкому, але 
потужному осередку теа-
трального і музичного мис-
тецтва нашого міста – Центрі 
Івана Козловського. Богдан 
Струтинський побажав цен-
тру невпинного руху, розвит-
ку, нових цікавих проектів. 
Сергій Анжияк засвідчив, що 
завдяки камерній атмосфері 
МКЦ ім. І. Козловського є 
улюбленим місцем відпочинку 
для багатьох киян, шануваль-
ників музичного мистецтва, 
серед яких він назвав і себе. 
На відкритті серед почесних 
гостей були присутні: за-
ступник міністра культури 
України Ростислав Карандєєв; 
президент Фонду «Мар’янівсь-
ка пастораль» Ігор Курилів; 
родина І. С. Козловського – 
племінники Віктор і Валентина 
Муравицькі. Представник 
Посольства Китаю в Україні 
Чень Юндзя. Гала-концерт 
«Музична скринька Івана Коз-
ловського» пройшов за участю 
солістки Національної оперети 

МУЗИЧНА 
СКРИНЬКА ІВАНА 
КОЗЛОВСЬКОГО

України, заслуженої артистки України 
Тамари Ходакової (сопрано), артистки 
Національної оперети Ганни Коваль 
(сопрано), солістки Національної 
опери України, заслуженої артистки 
України Катерини Стращенко (сопра-
но), солістки Національної філармонії 
України, народної артистки України 
Ольги Чубарєвої, народного артиста 
України Володимира Талашка, гурту 
«G-ART» у складі народної артистки 
України Наталії Павловської та заслу-
женого артиста України Олександра 



6

Operetta News. Інформаційно-рекламне видання

Народні артисти

Народний артист України, 
заслужений діяч мистецтв України 
Богдан Дмитрович Струтинський 
очолює Київський національний 
академічний театр оперети з лютого 
2004 року. На долю режисера випа-
ло відкрити нову сторінку в історії 
творчого колективу. За короткий 
час під орудою  Б. Д. Струтинсько-
го Національна  оперета зазнала 
кардинальних змін. У першу чергу 
це пов’язано з оновленням творчого 
складу та успішними класичними й 
сучасними постановками: «Карнавал 
казок в Україні» В. Домшинського 
(2003), «Звана вечеря з італійцями» 
Ж. Оффенбаха (2004), «Білосніжка 
та семеро гномів» В. Домшинського 
(2004), «Моя чарівна леді» Ф. Лоу 
(2005), «Кавова кантата» Й.-С. Баха 
(2006),  «Містер Ікс» І. Кальмана 
(2007), «Танго життя» (2009), «Ключ 
на бруківці, або Пригоди весільної 
ночі» Ж. Оффенбаха (2009),  «Соро-
чинський ярмарок» О. Рябова (2010), 
«Бал у Савойї» П. Абрахама (2010), 
«Wellkome to Ukraine, або Подорож у 
кохання» (2011), «За двома зайцями» 
В. Лукашова та В. Ільїна (2011), «Ци-
ганський барон» Й. Штрауса (2012), 
«Цілуй мене, Кет, або Приборкан-
ня норовливої» К. Портера (2013), 
«Мадемуазель Нітуш» Ф. Ерве (2013), 
«Труффальдіно із Бергамо» 
О. Колкера (2014), «В джазі тільки 
дівчата» Дж. Стайна (2015), «Звуки 
музики» Р. Роджерса (2015), «Любов-
ний монолог» (2016), «Графиня Марі-
ца» І. Кальмана (2016, готується до 
постановки), «Севільський цируль-
ник» Дж. Россіні (2017, готується до 
постановки). З 2004 року в Київсько-

 Народна артистка України Люд-
мила Василівна Бєльська виступає 
на сцені Київського державного те-
атру оперети з 1980 року. На той час 

 Народний артист України Во-
лодимир Іванович Богомаз працює 
в театрі з 1972 року. Серед зіграних 
ролей, а їх за роки служіння опереті 
був не один десяток, варто відзначи-
ти такі:  Палі Рач («Циган-прем’єр» 
І. Кальмана), Айзенштайн («Летюча 
миша» Й. Штрауса), граф Данило 
(«Весела вдова» Ф. Легара), кардинал 
Рішельє («Три мушкетери» М. Ду-
наєвського), Омонай («Циганський 
барон» Й. Штрауса), Фролло («Собор 
Паризької Богоматері» В. Ільїна), 
Моріц («Маріца» І. Кальмана), Гусь 
(«Зойчина квартира» В. Назарова), 
Пімпрінетті («Баядера» І. Кальмана), 
Сол Бозо («Американська комедія» 
М. Самойлова).

му театрі оперети художнім керівни-
ком народним артистом України Бог-
даном Струтинським започатковано 
традицію: до відкриття і до закриття 
театрального сезону випускати 
прем’єрну театрально-концертну 
постановку. Саме концерти Націо-
нальної оперети знайомлять україн-
ську публіку із номерами світових 
прем’єр, нагадують улюблені класич-
ні твори театру і кіно, допомагають 
глядачам зорієнтуватись у діючих 
виставах театру. Урочисті та роз-
маїті, вони користуються великою 
популярністю і завжди проходять із 
значним аншлагом.

За ініціативи Б. Д. Струтинського 
у 2013 році вперше в Україні відбу-
лась подія міжнародного значення – 
Міжнародний музичний фестиваль 
«О-FEST»-2013 (оперета-мюзикл-
опера), а у 2016-му – Перший міжна-
родний мистецький фестиваль країн 
Карпатського регіону «Карпатський 
простір».

Богдан Дмитрович Струтинсь-
кий –  кавалер ордена Святого Рів-
ноапостольного князя Володимира 
«За відродження духовності» (ІІІ 
(2005),  ІІ (2009), І (2014) ступенів), 
кавалер ордена «За заслуги» ІІІ 
ступеня, володар почесної нагороди 
«За найкращу музичну виставу» (на 
VI Регіональному фестивалі комедії 
«Золоті оплески Буковини» (2010), 
премій «Київська пектораль» за по-
становки «Сорочинського ярмарку» 
О. Рябова (2010) та «Труффальді-
но із Бергамо» О. Колкера (2014), 
Почесної театральної премії «Бро-
нек-2013» – «За докорінне оновлен-
ня творчого обличчя театру». У 2014 
році Богдан Струтинський отримав 
«Київську пектораль» в окремій 
15-й номінації «За вагомий внесок у 
розвиток театрального мистецтва».

актриса ще навчалася в Київському 
державному вищому музичному 
училищі ім. Р. М. Глієра (викладач 
вокалу  – І. Паливода, викладач 
ансамблю – М. Венедиктов).

У творчому доробку актриси 
понад 50 провідних ролей, серед яких: 
Мірабелла («Циганський барон» 
Й. Штрауса), Солоха («Сон у рiздвяну 
ніч» І. Поклада), Еліза («Моя чарiвна 
леді» Ф. Лоу), Горпина («Майська 
ніч» М. Лисенка), Чаніта («Поцілунок 
Чаніти» А. Мілютіна), Пепіта («Віль-
ний вітер» І. Дунаєвського), Адель 
(«Летюча миша» Й. Штрауса), Ліза 
(«Маріца» І. Кальмана), Констанція 
(«Три мушкетери» М. Дунаєвського), 
Глорія («Американська комедія» 
М. Самойлова) та інші.

Актриса задіяна у виставах діючо-
го репертуару: «Циганський барон» 
Й. Штрауса (Чіпра), «Таке єврейске 
щастя» І. Поклада (Вікторія), «Моя 
чарiвна ледi» Ф. Лоу (Хопкiнс), 
«Сорочинський ярмарок» О. Рябова 
(Хівря), «За двома зайцями» В. Ільїна 
та В. Лукашова (Секлита), «Містер 
Ікс» І. Кальмана (Кароліна), Отаман-
ша («Пригоди бременських музи-
кантів» Г. Гладкова).

Нагороджена Грамотою Верхов-
ної Ради України.

Колектив театру
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«Operetta News» розпочинає цикл 
публікацій про творчий колек-
тив театру. Першими, про кого  
розповідаємо, – народні артисти.
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Народна артистка України Вік-
торія Дмитрівна Костюкова працює в 
Київському національному академіч-
ному театрі оперети з 1978 року. Серед 
улюблених ролей – Маріца («Маріца» 
І. Кальмана), Розалінда («Летюча 
миша» Й. Штрауса), Єлена («Прекрас-
на Єлена» Ж. Оффенбаха), Галина 
(«Кадриль» В. Гроховської), Сільва 
(«Сільва» І. Кальмана), Теодора («Мі-
стер Ікс» І. Кальмана), Саффі («Ци-
ганський барон» Й. Штрауса), Машка 
(«Лівша» В. Дмитрієва), Ганна Главарі 
(«Весела вдова» Ф. Легара), Сімочка 
(«На березі Амуру» Б. Александрова, 
М. Блантера), Нуца («Одружися з 
Нуцою» Г. Цабадзе), Вікторія («Таке 
єврейське щастя» І. Поклада) та інші.

Задіяна у виставах: «Чіполліно» 
В. Домшинського (графиня Вишня), 
«Пригоди бременських музикантів» 
Г. Гладкова (мамки-няньки), «Моя 
чарівна леді» Ф. Лоу (місіс Хіггінс).

Нагороджена Почесною грамо-
тою Верховної Ради України.

Народний артист України Сергій 
Григорович Бондаренко працює в 
Київському національному академіч-
ному театрі оперети з 1987 року. За 
цей час зіграв такі провідні ролі, 
як: Едвін («Сільва» І. Кальмана), 
Генріх, князь Орловський («Летюча 
миша» Й. Штрауса), граф Данило 
(«Весела вдова» Ф. Легара), Тасілло 
(«Маріца» І. Кальмана), Генрі Хіггінс 
(«Моя чарівна леді» Ф. Лоу), Омонай 
(«Циганський барон» Й. Штрауса), 
Поргі («Поргі та Бесс» Дж. Гершвіна), 
Максим Балле («Кло-Кло» Ф. Легара), 
Мешем («Склянка води» О. Журбіна), 
граф Потоцький («Софія Потоцька» 
О. Костіна) та багато інших.

Задіяний у виставах поточного ре-
пертуару: «Летюча миша» Й. Штрауса 
(граф Орловський), «Весела вдова» 
Ф. Легара (барон Зетта), «Звана 
вечеря з італійцями» Ж. Оффенбаха 
(Шуфлєрі), «Містер Ікс» І. Кальмана 
(Барон), «Таке єврейске щастя» 
І. Поклада (Ведучий, Льоша), 
«Сільва» І. Кальмана (Феррі), «Со-
рочинський ярмарок» О. Рябова 
(Афанасій Іванович), «Бал у Савойї» 
П. Абрахама (Хедленд), «Циганський 
барон» Й. Штрауса (Карнеро), «Цілуй 
мене, Кет!» К. Портера (Другий 
гангстер), «Мадемуазель Нітуш» 
Ф. Ерве (Полковник), «Труффальдіно 
із Бергамо» О. Колкера (Ломбарді).

Народний артист України Мико-
ла Юхимович Бутковський працює 
в Національній опереті України з 
1995 року. Творчий доробок актора 
складає понад 30 різнопланових 
ролей, серед яких Бред («Американ-
ська комедія» О. Самойлова), Боні 
(«Сільва» І. Кальмана), Наполеон 
(«Баядера» І. Кальмана), Стефан 
(«Циганський барон» Й. Штрауса), 
Барон («Містер Ікс» І. Кальмана).

Задіяний у виставах: «Летюча 
миша» Й. Штрауса (Фальк), «Весе-
ла вдова» Ф. Легара (Негош), «Моя 
чарівна леді» Ф. Лоу (Генрі Хіггінс), 
«Фіалка Монмартру» І. Кальмана 
(Франсуа), «Сорочинський ярма-
рок» О. Рябова (Афанасій Івано-
вич), «Бал у Савойї» П. Абрахама 
(Фенімор Фрост), «Циганський 
барон» Й. Штрауса (Зупан), «Цілуй 
мене, Кет!» К. Портера (Перший 
Гангстер, охоронець Катаріни), 
«Труффальдіно із Бергамо» 
О. Колкера (Ломбарді), «Мадемуа-
зель Нітуш» Ф. Ерве (Полковник).

М. Ю. Бутковський – ведучий 
та учасник численних концертних 
програм театру. Він неодноразово 
був асистентом режисера під час 
постановок вистав театру, а 2014 
року дебютував як режисер, здійс-
нивши постановку казки «Кицькин 
дім» П. Вальдгарда (у 2015 році 
казка здобула Премію імені Лесі 
Українки в номінації «Театральні 
вистави для дітей та юнацтва»).

Нагороджений Почесною гра-
мотою Кабінету Міністрів України; 

N 5. Вересень 2016 р. Колектив театру

Народний артист України Олек-
сандр Іванович Кравченко працює в 
Національній опереті України з 1998 
року. У його творчому доробку більше 
150 ролей класичного та сучасного 
репертуару. Багатобарвний талант 
Олександра Івановича Кравченка 
яскраво виявився у виконанні ролей 
у виставах: «Містер Ікс» І. Кальмана, 
«Засватана – не вінчана», «Ніч перед 
Різдвом» І. Поклада, «Тихий Дон» 

Зараз актор задіяний у виставах: 
«Фіалка Монмартру» І. Кальмана 
(Леблан), «Летюча миша» Й. Штрауса 
(Франк), «За двома зайцями» В. Ільїна 
та В. Лукашова (Прокіп Сірко), «Таке 
єврейське щастя» І. Поклада (моряк 
Степанич),  «Цілуй мене, Кет!» К. Пор-
тера (Гаррі Тревор, Баптіста Мінола), 
«Бал у Савойї» П. Абрахама (Діффен-
бах), «Труффальдіно із Бергамо» 
О. Колкера (Панталоне), «Мадемуа-
зель Нітуш» Ф. Ерве (Директор).

Нагороджений відзнакою Міні-
стерства культури України «За 
багаторічну плідну працю в галузі 
культури і мистецтв».

орденом Святого Рівноапостоль-
ного князя Володимира Великого 
III ступеня; Почесною грамотою 
Міністерства культури і туриз-
му України; Почесною грамотою 
Київського міського голови.

У 1977 році Сергій Бондаренко 
взяв участь у Міжнародному фести-
валі «Золота осінь» (Братислава), а 
згодом став лауреатом XII Всесвіт-
нього фестивалю молоді та сту-
дентів у Москві.

Нагороджений Грамотою Верхов-
ної Ради України; медаллю «Захис-
нику Вітчизни»; орденом Святого 
Рівноапостольного князя Володими-
ра Великого III ступеня.
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Народна артистка України Ірина 
Іванівна Лапіна працює в Націо-
нальній опереті України з 1978 року. 

Народна артистка України 
Людмила Георгіївна Маковецька 
працює в Київському національно-
му академічному театрі оперети з 
1972 року. На сцені театру оперети 
Людмила Маковецька виконувала 
партії у виставах «Майська ніч», 
«Ніч у Венеції» Й. Штрауса, «Таке 
єврейське щастя» І. Поклада, «Вогні 
рампи», «Весела вдова» Ф. Легара, 
«Сільва», «Баядера», «Принцеса 
цирку» І. Кальмана. Нова помітна 
робота актриси – Явдокія у виставі 
театру «За двома зайцями» В. Ільїна 
та В. Лукашова (2011).

Нагороджена Грамотою Президії 
Верховної Ради УРСР (1978 р.). За ви-
сокі досягнення в галузі культури та 
мистецтва у 2000 році була відзначена 
орденом Княгині Ольги III ступеня.

Народний артист України Сергій 
Миколайович Павлінов працює в 
Київському національному академіч-
ному театрі оперети з 1980 року. На 
творчому шляху актора багато ціка-
вих ролей, серед яких найулюблені-
шими стали ролі Ярового («Товариш 
Любов» В. Ільїна), Квазімодо («Собор 
Паризької Богоматері» В. Ільїна), 
Д’Артаньяна («Три мушкетери» 
М. Дунаєвського), Крауна («Поргі та 
Бесс» Дж. Гершвіна), Андрія («Холоп-
ка» М. Стрельнікова), Едвіна («Сільва» 
І. Кальмана), Тасілло та графа Петера 
(«Маріца» І. Кальмана), графа Данила 
(«Весела вдова» Ф. Легара).

Задіяний у виставах: «Цигансь-
кий барон» Й. Штрауса (граф Омо-
най), «Летюча миша» Й. Штрауса 
(граф Орловський), «Острів скар-
бів» В. Бистрякова (пірат Джон 
Сільвер), «Таке єврейське щастя» 
І. Поклада (моряк  Степанич), 
«Ключ на бруківці, або Пригоди 
весільної ночі» Ж. Оффенбаха 
(Мартен), «Цілуй мене, Кет!» 
К. Портера (генерал Харрісон 
Хауел).

Нагороджений орденом «За 
заслуги» ІІІ ступеня; Почесною 
грамотою Верховної Ради України; 
відзнакою Міністерства культури 
України «За багаторічну плід-
ну працю»; Почесною грамотою 
Київської державної адміністрації.

Народний артист України Вален-
тин Федорович Рожков розпочав 
творчу роботу в Театрі оперети в 

М. Шолохова, «Вій» М. Гоголя, 
«Сільва» І. Кальмана, «Три мушкете-
ри» О. Дюма, «Сто перша дружина 
султана» В. Філіпенка, «Циганка Аза» 
М. Старицького, «На всякого мудреця 
доволі простоти» О. Островського, 
«Оргія» Лесі Українки, «Багато галасу 
даремно» В. Шекспіра, «Кло-Кло» 
Ф. Легара, «Софія Потоцька» О. Кості-
на, «Орфей у пеклі» Ж. Оффенбаха 
та інших. Образна палітра творчості 
Олександра Кравченка вражає своїм 
розмаїттям: Барінкай («Циганський 
барон» Й. Штрауса), Франческу 
(«Граф Люксембург» Ф. Легара), 
Писар («Майська ніч» М. Лисенка), 
Філіпп («Баядера» І. Кальмана), барон 
Моріц («Маріца» І. Кальмана), Данило 
(«Весела вдова» Ф. Легара), Амадей 
(«Летюча миша» Й. Штрауса). Зараз у 
його репертуарі ролі у виставах: «Ве-
села вдова» Ф. Легара (Негош), «Моя 
чарівна леді» Ф. Лоу (Альфред Дуліттл), 
«Фіалка Монмартру» І. Кальмана 
(Фраскатті), «Лампа Аладдіна» 
С. Бедусенка (Султан), «Бал у Савойї» 
П. Абрахама (Фенімор Фрост), «Ци-
ганський барон» Й. Штрауса (Зупан), 
«Цілуй мене, Кет!» К. Портера (гене-
рал Харрісон Хауелл), «Бременські 
музиканти» Г. Гладкова (Король), «Ма-
демуазель Нітуш» Ф. Ерве (Директор).

Будучи професором Київсь-
кого національного університету 
культури, Олександр Кравченко не 
«консервує» свій талант, а передає 
його молодому поколінню.

Нагороджений орденом «За 
заслуги» ІІІ та II ступенів; орде-
ном Святого Рівноапостольного 
князя Володимира Великого ІІІ, 
ІІ та І ступенів; Почесною грамо-
тою Кабінету Міністрів України; 
Почесною грамотою Київського 
міського голови.

Дебютувала в ролі Стасі («Сільва» 
І. Кальмана). Своє акторське обдару-
вання Ірина Лапіна виявила як вико-
навиця провідних ролей у виставах: 
«Баядера» І. Кальмана (Марієтта), 
«Моя чарівна леді» Ф. Лоу (Еліза), 
«Поргі та Бесс» Дж. Гершвіна (Кла-
ра), «Склянка води» (Абігайль), 
«Холопка» М. Стрельнікова (По-
ленька), «Зойчина квартира» Наза-
рова (Манюшка), «Лівша» (Машка, 
Блоха), «Принцеса цирку» І. Кальма-
на (Марі), «Граф Люксембург» 
Ф. Легара (Жульєтта).

Задіяна у виставах: «Моя чарівна 
леді» Ф. Лоу (місіс Хілл), «Весела 
вдова» Ф. Легара (Валентина), «Таке 
єврейське щастя» І. Поклада (Тере-
за), «Циганський барон» Й. Штрауса 
(Мірабелла), «Мадемуазель Нітуш» 
Ф. Ерве (Жульєтта), «Сорочинський 
ярмарок» О. Рябова (Мокрина), 
«Фіалка Монмартру» І. Кальмана 
(Арно), «За двома зайцями» В. Ільїна 
та В. Лукашова (Попадя).

Нагороджена Почесною грамо-
тою Кабінету Міністрів України; 
Почесною грамотою Київського 
міського голови.
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Народна артистка України Тама-
ра Михайлівна Тимошко-Горюшко 
працює в Київському національно-
му академічному театрі оперети з 
1961 року. 

За багато років сценічної праці 
Тамара Михайлівна створила цілу 
галерею різнопланових образів, 
життєво достовірних і сценічно 
яскравих: Зоя – «Зойчина квартира» 
В. Назарова, Баядера – «Баядера» 
І. Кальмана, Хівря – «Сорочинсь-
кий ярмарок» О. Рябова, Горпина – 
«Майська ніч» М. Лисенка, Міледі – 
«Три мушкетери» М. Дунаєвського, 
Дунька – «Товариш Любов» 
В. Ільїна, Лотта – «Летюча миша» 
Й. Штрауса, Мірабелла – «Цигансь-
кий барон» Й. Штрауса, герцогиня 
Цецилія – «Маріца» І. Кальмана, 
Памела – «Американська комедія» 
М. Самойлова тощо.

Її гра відзначається високим ху-
дожнім смаком, глибиною, творчою 
фантазією. Чого варті лише ролі у 
виставах діючого репертуару: баба 
Маня – «Таке єврейське щастя» 
І. Поклада, Секлита – «За двома 
зайцями» В. Ільїна та В. Лукашова, 
місіс Пірс – «Моя чарівна леді» 

Ф. Лоу, Кароліна – «Містер Ікс» 
І. Кальмана, настоятелька монасти-
ря – «Мадемуазель Нітуш» Ф. Ерве.

Режисерське обдарування Тамари 
Михайлівни реалізувалося в поста-
новці вистав «Летюча миша» Й. Штра-
уса та казок для маленьких глядачів – 
«Чіполліно», «Лампа Аладдіна», «При-
годи бременських музикантів».

Нагороджена орденом Княгині 
Ольги III, ІІ та І ступенів; орденом 
Святої Великомучениці Варвари; 
Грамотою Верховної Ради України; 
пам’ятною медаллю «Чарівна сила 
України»; відзнакою Міністерства 
культури України «За досягнення у 
розвитку культури і мистецтва».

За постановку вистави «Пригоди 
бременських музикантів» нагород-
жена Премією ім. Лесі Українки.

Була відзначена нагородою «За 
найкращу жіночу роль» Міжна-
родного фестивалю музичного 
мистецтва в Італії за роль Юліани 
в опереті «Сільва» І. Кальмана та 
дипломом «За найкращу жіночу 
роль» Регіонального фестивалю 
комедії «Золоті оплески Буковини» 
за роль баби Мані в мюзиклі «Таке 
єврейське щастя» І. Поклада.
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1965 році, коли вступив до студії з 
підготовки акторських кадрів при 
театрі, яку блискуче закінчив через 
4 роки. Відразу після закінчення 
навчання актора було запрошено 
на посаду артиста-вокаліста Театру 
оперети. До кращих сценічних робіт 
В. Рожкова належать: Стефан («Ци-
ганський барон» Й. Штрауса), Феррі 
(«Сільва» І. Кальмана), Цибуля («Со-
рочинський ярмарок» О. Рябова), 
Філіпп («Баядера» І. Кальмана), 
Негош («Весела вдова» Ф. Легара), 
Франк («Летюча миша» Й. Штрауса), 
Пелікан («Містер Ікс» І. Кальмана), 
Прокіп Сірко («За двома зайця-
ми» В. Ільїна та В. Лукашова), Палі 
(«Циганський барон» Й. Штрауса) та 
багато інших.

Народний артист України Олек-
сандр Павлович Трофимчук пра-
цює в Київському національному 
академічному театрі оперети з 1971 
року. За час роботи створено понад 
70 ролей сучасного та класичного 
репертуару. Глядачі аплодували 
йому на виставах «Принцеса цир-
ку» І. Кальмана, «Сільва» І. Каль-
мана, «Весела вдова» Ф. Легара,
«Майська ніч» М. Лисенка, «Бая-
дера» І. Кальмана, «Циганський 
барон» Й. Штрауса, «Маріца» 
1. Кальмана, «Собор Паризької 
Богоматері» В. Ільїна, «Фіалка 
Монмартру» І. Кальмана, «Легенда 
про Київ» О. Білаша, «Севастополь-
ський вальс» К. Лістова, «Летюча 
миша» Й. Штрауса, «Сорочинський 

ярмарок» О. Рябова, «Граф Люксем-
бург» Ф. Легара. Його ролі Ярового 
(«Товариш Любов» В. Ільїна), Левка 
(«Майська ніч» М. Лисенка), Барін-
кая («Циганський барон» Й. Штра-
уса), Едвіна («Сільва» І. Кальмана), 
Раджамі («Баядера» І. Кальмана), 
Фраскатті («Фіалка Монмартру» 
І. Кальмана), полковника Богда-
новича  («Весела вдова» Ф. Легара) 
залишились у пам`яті багатьох 
шанувальників оперети. Останні 
яскраві роботи О. П. Трофимчу-
ка – роль Шуфлері у виставі театру 
«Звана вечеря з італійцями» Ж. Оф-
фенбаха, диригента Діффенбаха в 
опереті П. Абрахама «Бал у Савойї» 
та Зупана («Циганський барон» 
Й. Штрауса).

1994 рік – володар Гран-прі 
Міжнародного вокального фести-
валю «Квітнева весна» (м. Пхеньян, 
Північна Корея).

У 2004 році був нагороджений 
орденом «За заслуги» III ступеня.

Валентина Леонідівна Чемена 
працює в Київському національно-
му академічному театрі оперети з 
1966 року. Етапними ролями стали: 
Сільва, Юліана («Сільва» І. Каль-
мана), Розалінда («Летюча миша» 
Й. Штрауса), Теодора («Принцеса 
цирку» І. Кальмана), Маріца («Марі-
ца» І. Кальмана), Чаніта («Поцілу-
нок Чаніти» А. Мілютіна), Віолета 
(«Холопка» А. Стрельнікова), Саффі, 
Чіпра («Циганський барон» 
Й. Штрауса), Любов Ярова («Това-
риш Любов» В. Ільїна), Констанція 
(«Три мушкетера» М. Дунаєвсько-
го), тьотя Діна («Севастопольський 
вальс» К. Лістова), Анжель, Фосген 
(«Граф Люксембург» Ф. Легара).

Нагороджена орденом Княгині 
Ольги III ступеня, Почесною грамо-
тою Верховної Ради України та ме-
далями «За трудову відзнаку» (1971 
рік), «Ветеран праці» (1984 рік).



10

Operetta News. Інформаційно-рекламне видання

«Графиня Маріца» на сцені 
Національної оперети України

Новини

11 листопада цього року на 
сцені Національної оперети Украї-
ни відбудеться прем’єра оперети 
Імре Кальмана «Графиня Маріца», 
яка вважається однією з найбільш 
відомих та улюблених у глядача.  

«Графиня Маріца» була написа-
на Імре Кальманом у 1924 році, а в 
лютому цього ж року у віденсько-
му театрі Theater an der Wien («Те-
атр на річці Відень»; сьогодні річка 
замкнена в труби і її не видно) 
відбулася перша прем’єра. З того 
часу оперета зазнала безліч поста-
новок і в різних інтерпретаціях та 
при незмінному успіху ставилася 
в найкращих театрах світу. Автори 
лібрето – Юліус Браммер і Аль-
фред Грюнвальд.

Сюжет оперети складний і 
побудований на почуттях і супе-
речностях, серед яких соціальна 
нерівність, недовіра, омана, та 
разом із тим пошуки щастя, вір-
ності й чесності посідають головне 
місце. Історія «Графині Маріци» – 
це декілька паралельних непростих 
історій кохання, герої яких протя-
гом вистави намагаються розплу-
тати складний клубок пристрастей, 
які зазвичай не мають ні націо-
нальності, ні соціальних щаблів.

Графиня Маріца приїжджає у 
свій новий маєток, який колись 
належав родині графа Тасілло. 
Красуня, намагаючись уникнути 
залицяльників, вигадує для публіки 
свої заручини з бароном Зупаном, 

про існування якого дізнається ви-
падково. Але, на її велике здивуван-
ня, одним із гостей, які прибули до 
маєтку, виявився той самий барон! 
І Зупан, довідавшись про легенду 
Маріци, вирішує не втрачати шансу 
стати чоловіком такої заможної 
пані. Інша сюжетна лінія розгор-
тається довкола молодого графа 
Тасілло, який змушений працювати 
в маєтку керуючим, задля того аби 
його сестра Ліза змогла дістати 
гідну панянки освіту і гарний посаг. 
До речі, сестра також потрапляє у 
свиту гостей графині і погоджуєть-
ся не видавати історію брата. Саме 
так починається історія, яка має 
безліч несподіваних поворотів, але 
закінчується щасливо, тобто так, як 
і має закінчитися класична оперета.

Головний балетмейстер теа-
тру, заслужений артист України 
Вадим Прокопенко, який є хорео-
графом-постановником «Графині 
Маріци», розповів про репети-
ційний процес: «Дуже часто цю 
оперету називають «найбільш 
угорською» через той неповтор-
ний національний колорит, який 
спостерігається буквально в 
кожній дії. Невід’ємною частиною 
«Графині Маріци» є національні 
танці, зокрема, звичайно, чар-
даш – автентичний, колоритний 
і надзвичайно виразний танок. 
Його динаміка розвивається по-
ступово, аж до найвищого темпу. 
Окрім того, чардаш можна назвати 
«гострим», адже йому притаманні 
стрімкі, напружені рухи. У друго-
му акті готуємо хореографічний 
дивертисмент, серед номерів якого 
своєрідний угорський канкан». 

Яна Іваницька, перекладач-дра-
матург: «У випадку з «Графинею 
Маріцою» це не зовсім переклад. Я 
відштовхувалася від задуму режисе-
ра-постановника Богдана Струтин-
ського й адаптувала відоме лібрето 
Ю. Браммера та А. Грюнвальда під 
нові надзавдання. Хотілося повер-
нути жанру його первісну злобо-
денність, якої оперету позбавили за 
часів Радянського Союзу. Тож зміне-
но функції деяких персонажів, з’яви-
лися нові акценти у фабулі, повністю 
переписано поетичні тексти. До того 
ж, перекладаючи твір для музичного 
театру, завжди необхідно врахову-
вати тонкощі вокальної техніки і 
створювати тексти, максимально 
зручні для співаків». 

Селянка

Маріца

Зупан

Тасілло
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Театральний етикет

1. У разі нездужання слід від-
класти відвідування театру, щоб 
не заважати глядачам кашлем або 
іншими проявами нездоров’я.

2. Чоловік заходить у театр та 
проходить на своє місце першим. 
Проходити слід обличчям до 
глядачів (можна не вибачатися за 
незручності). Але якщо вистава 
почалася, слід проходити на своє 
місце обличчям до сцени. 

3. Потрібно приходити до теа-
тру завчасно і займати свої місця 
до третього дзвінка.  

4. Якщо ваше місце виявилося 
зайнятим, слід звернутися до чер-
гового білетера або адміністратора 
театру.

5. Якщо ви запізнилися, потріб-
но пройти на бельетаж або балкон, 
незалежно від того, який квиток 

АктуальноN 5. Вересень 2016 р.

ви придбали. Зайняти своє місце 
можна буде в антракті. 

6. Верхній одяг та велику ручну 
поклажу глядачі залишають у гар-
деробі.

7. Бажано, щоб одяг для театру 
був урочистим. Зачіска повинна 
бути такою, щоб не заважати тим 
глядачам, які мають місця позаду. 

8. Фото- і відеозйомка в залі 
театру під час вистави заборонені. 
Правило не поширюється на акре-
дитованих фотокореспондентів і 
відеооператорів.

9. Перед виставою слід виклю-
чити мобільний телефон або пе-
ревести його в беззвучний режим. 
Дзвінки під час вистави заважають 
як глядачам, так і артистам.

10. Неприпустимо заходити 
до глядацької зали з будь-якими 
напоями та їжею.   

11. Відвідування театру в стані 
алкогольного або наркотичного 
сп’яніння категорично заборонено.

12. Не дозволяється приходити 
до театру із тваринами.

13. Не можна класти особисті 
речі (сумки, телефони, програмки, 
біноклі тощо) на бар’єр балкона, 
адже вони можуть впасти на тих, 
хто сидить у партері.

14. Під час вистави потрібно 
зберігати тишу. Вкрай неввічливо 
шарудіти програмкою (кульками, 
обгортками від цукерок тощо).

15. Не слід розповідати сусідам 
зміст, навіть якщо ви бачили 
виставу.

16. Оплески – спосіб висловити 
вдячність артистам та виявити 

емоції. Свист неприпустимий у 
театрі.

17. Не вставайте без особливої 
потреби зі свого місця і не поки-
дайте зали до антракту або закін-
чення вистави.

18. Будьте пильними і не за-
губіть номерок від гардеробу. За 
це передбачено штраф у розмірі 50 
гривень.

АКТУАЛЬНО! Після того як ви 
купили квиток, рекомендується 
прочитати п’єсу, дізнатися про 
її автора. Це сприятиме форму-
ванню власної точки зору на твір 
та постановку, дозволить краще 
зрозуміти бачення режисера, 
трактування того чи іншого образу 
акторами. В результаті сприйнят-
тя вистави буде більш повним, 
дасть можливість обговорити його 
(після закінчення або в антракті) з 
вашим супутником.

Іл
ю

ст
ра

ці
ї А

на
ст

ас
ії 

Ш
ев

чу
к



12

Реклама Operetta News. Інформаційно-рекламне видання

Дуже часто Єгипет називають ко-
лискою цивілізації. Ця унікальна та 
неповторна країна має неймовірну 
історію і традиції. Кожен рік Єгипет 
незмінно привертає увагу сотень ти-
сяч туристів. Хтось віддає перевагу 
Червоному морю, інших цікавлять 
піраміди – одне із чудес світу, Каїр-
ський музей, у якому зберігається 
велика колекція артефактів Старо-
давнього Єгипту, унікальні храми та 
архітектурні комплекси Луксора. В 
одному можна бути впевненим – у 
Єгипті ви обов’язково зануритеся 
в казку, в якій тісно переплетені 
історія та сучасність. Не дивно, що 
Єгипет став своєрідною Меккою для 
художників. Унікальна цивілізація, 
яка подарувала світу надзвичайно 

Єгипет очима українських художників

створенню позитивного іміджу країни, в цьому разі 
Єгипту, і, що дуже важливо, позитивно впливають на 
розвиток українського образотворчого мистецтва. 

Олег Дричак з дитинства займається мистецтвом, 
і сьогодні заняття живописом займає в його житті 
суттєву частину. «Творча подорож допомогла відчу-
ти власні сили та розставити акценти в напрямках. 
Переконаний, що у творчості буду повертатися до 
теми Єгипту постійно. Тим більше що тільки зараз 
починаю відкривати невідомі для себе раніше сторін-
ки цієї фантастичної країни». Ще одним учасником 

потужне мистецтво, завжди приваблювала діячів мис-
тецтва, дарувала натхнення і розбурхувала фантазію. 

З 18-го по 29 серпня 2016 року відбулася перша подорож 
творчої групи мистецького проекту «Єгипет очима україн-
ських художників», започаткованого і профінансованого 
компанією Amida Group та підтриманого компанією Egypt 
Swiss. На думку головного організатора проекту – керів-
ника компанії Amida Group Олега Дричака, такі заходи є 
надзвичайно привабливими для бізнесу, тому що сприяють 

Олег Дричак. Хургада. Човни. Полотно, оліяТетяна Мосс. Нічна Хургада

Олег Дричак на етюдах

Олег Дричак. Рибальські човни. Полотно, олія
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проекту став київський живописець Олександр Храпачов. Його 
яскраві, емоційні полотна добре відомі українським шануваль-
никам. На думку митця, художнику-пленеристу вкрай важливо 
отримувати нові враження, весь час перебувати в пошуку мотивів 

Олександр Храпачов на етюдах Олександр Храпачов. Стара Хургада. Полотно, олія

Олександр Храпачов. Хургада. Приватний пляж. Полотно, олія

Олександр Храпачов. Нова мечеть. Полотно, олія Олександр Храпачов. Хургада. Еспланада. Полотно, олія

та вражень у різних куточках планети. Твор-
ча подорож до Єгипту стала для Храпачова 
незабутньою: «Єгипет – це країна, в якій час 
набирає іншої форми, тобто він не уповіль-
нюється і не збільшує швидкість – його взагалі 
не існує, і створюється унікальна ситуація, 
коли художник також завмирає із часом. Все 
це дає можливість переосмислити своє життя 
до цього моменту, по-іншому подивитися на 
довколишній світ та людей, зробити висновки і 
внести корективи в мистецьких пошуках. Єги-
пет – це країна, яка суттєво впливає на світо-
гляд і руйнує стереотипи. І це вкрай важливо 
для креативності творчої особистості».

Виставка «Єгипет очима українських ху-
дожників» буде презентована в Національній 
опереті України з 15 вересня, в день урочисто-
го відкриття 82-го театрального сезону. Серед 
живописів, що були створені в Єгипті Олегом 
Дричаком та Олександром Храпачовим, бу-
дуть представлені фотографії київської фото-
художниці Тетяни Мосс, яка також є учасни-
ком проекту і брала участь у творчій подорожі. 
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«Operetta News» 
розповсюджується:  

– готель «Дніпро»; 
– Fairmont Grand Hotel; 
– готель «Братислава»; 
– готель «Київ»; 
– готель «Хрещатик»; 

мережа ресторанів «Сarte BLANCHE»: 
– ресторан «Конкорд», 
– ресторан «Мarokana», 
– ресторан «Курені», 
– ресторан «LA CASA  del CIGARRO», 
– ресторан «TOUCH CAFE», 
– ресторан «Va BENE bistro», 

– ресторан «За двома зайцями», 
– паб «Dakota», 
також у муніципальних музеях Києва. 

Єдиний унікальний ресторан із київською кухнею початку ХХ сторіччя: 
смак, харчі, напої, подача і оточення – інтер’єр, музика, світло і навіть 

запахи (присутність там, де вони потрібні або їх повна відсутність 
в залах) ввібрали в себе старовинні традиції Андріївського узвозу. 

Ресторан не гомінкий, він – затишний… Власне, він, як і 
Андріївський узвіз – місток між верхнім та нижнім містом.   

Київ, Андріївський узвіз, 34
Тел.: 044 279 79 72

Голова редакційної ради: художній керівник театру, 
народний артист України Богдан Струтинський
Головний редактор: Наталія Сухоліт
Макет, дизайн: Андрій Будник
Фото: Анатолій Федорців
Коректор: Надія Овчарук 

Адреса: 03150, м. Київ, вул. Велика 
Васильківська, 53/3.

Тел. редакції: 044-287-74-84;
e-mail: operettanews@ukr.net

Друк: «Софія-А»
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Шановні читачі!
НАЦІОНАЛЬНА ОПЕРЕТА 

завжди on-line
Всі НОВИНИ ОПЕРЕТИ 
на нашій сторінці в FB – 

«Київський театр оперети1».


