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ВІДКРИТТЯ ГОЛОВНОЇ СЦЕНИ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ОПЕРЕТИ УКРАЇНИ

14 травня 2021 року відбулося грандіозне
відкриття головної сцени Національної оперети України після масштабної реконструкції та
вимушеної карантинної паузи.
«Сьогодні здійснилася наша мрія і ми відкриваємо головну сцену Національної оперети України, яку журналісти вже охрестили
«театральним Версалем». Ми пройшли дуже
непростий шлях, мали багато викликів, з якими успішно впоралися. Я щиро вдячний місту, депутатському корпусу, міському голові, його заступникам, нашому департаменту
культури за те, що вони були поруч і завжди
підтримували нас», – наголосив генеральний
директор-художній керівник театру Богдан
Струтинський.
Реставрація глядацької зали та головної
сцени Національної оперети відбувалася за
кращими європейськими стандартами. Май-

страм вдалося зберегти всю вишуканість
оздоблення інтер’єру театру та втілити сучасні елементи дизайну. Окрім оновленої сцени
в театрі створена нова глядацька зала, в якій
передбачили місця для людей з інвалідністю.
«Будівля, в якій розташована Національна
оперета України, зведена у 1902 році і це перша масштабна реконструкція головної зали.
Всі проведені роботи відповідають сучасним технологічним стандартам та націлені на
створення комфортних умов як для глядача,
так і для працівників театру», – зазначив Богдан Струтинський.
Відкриття головної сцени Національної оперети – знакова подія не тільки нашого театру,
а й всієї України!
Фото: прес-служба КМДА
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Художня інсталяція у приміщенні театрального фоє створена із елементів будівельних матеріалів та світлин процесу
реконструкції, контрастуючи із ошатним
вбранням театру, допомагає уявити масштаби виконаних робіт, уявити шлях, який
здолали насправді у рекордні строки.
Під час реконструкції глядацької зали
відремонтований аварійний портал сцени, здійснено проєктування та встанов-

лення нового сценічного освітлення,
системи вентиляції та кондиціонування,
системи пожежного оповіщення, відеонагляду та камер спостереження. Замінено балки перекриття бельетажу та
ярусу, прокладено нові електромережі,
відреставровано та оздоблено ліпниною
і розписом стелю зали. Влаштовано нове
паркетне покриття та нові крісла.
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60-річчя творчої діяльності
народної артистки України Тамари ТИМОШКО-ГОРЮШКО

23 травня 2021
року
відзначила
60-річчя
творчої
діяльності
легендарна актриса Національної оперети
України народна артистка України Тамара Тимошко-Горюшко. В оперетах,
мюзиклах,
драматичних і музичних
спектаклях на сцені
театру артистка зіграла понад сто ролей. Іноді їй доводилося грати по дві різнохарактерні
ролі в одній виставі: королеву із вишуканими
промовами у вбранні, уквітчаному рубінами і
діамантами, у першій дії, і торговку з базару
з характерною вимовою у другій. В одному
з відомих мюзиклів Тамара Михайлівна грає
головну роль 29 років поспіль, встановивши
своєрідний артистичний рекорд. Кожний образ, створений актрисою – зірковий, її фрази
із спектаклів часто стають крилатими. За гострослів’я і потужний комедійний дар критики порівнювали її з Фаїною Раневською.
Тамара Михайлівна грала на одній сцені із
Вірою Новинською, товаришувала із Нонною
Копержинською, своїми педагогами артистка
вважає Дмитра Шевцова, Миколу Блащука,
Володимира Борисенка. Якось артистку побачили режисери із Москви і запросили до себе,

але вона, так само, як колись Марія Заньковецька, відмовилася, залишаючись вірною київській сцені.
«Хочу побажати всім берегти здоров’я, –
говорить Тамара Михайлівна. – Щоб всі люди
були здорові і їм хотілося прийти до театру.
А в театрі завжди можна знайти відповіді на
запитання, які ставить перед нами життя».
Катерина Морозова

Народна артистка
України Тамара
Тимошко-Горюшко:
Лотта з оперети «Летюча миша», Міледі з
мюзиклу «Три мушкетери», Секлита з
оперети «За двома
зайцями», Баба Маня з
мюзиклу «Таке єврейське щастя»
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Прем’єра мюзиклу «Доріан Ґрей»
19 травня 2021 року на головній сцені Національної оперети України відбулася довгоочікувана подія – прем’єра мюзиклу «Доріан Ґрей»
М. Варконі. Прем’єрні вистави відбувалися п’ять
днів – з 19 до 23 травня 2021 року. Ця вистава увійде в історію театру, як одна із найбільш очікуваних. Адже перший її показ мав відбутися 19 та 20
березня 2020-го року.
«Цей твір має бути в нашому театрі!» – такою
була моя реакція, коли вперше почув дивовижну
музику сучасного угорського композитора Матяша
Варконі – автора музики мюзиклу «Доріан Ґрей».
Рівно чотири роки тому мені пощастило переглянути мюзикл у Будапешті в Національному театрі
оперети й мюзиклу на відкритті сцени Імре Кальмана. Тоді ми з головним балетмейстером нашого
театру Вадимом Прокопенком загорілися ідеєю,
що цей твір звучатиме і в нашому театрі. І нам це
вдалося! – розповів художній керівник постановки, народний артист України Богдан Струтинський.
За його словами, реалізації задуму сприяло переоснащення сцени, використання нового сучасного
звукового та освітлювального обладнання, а також
наявність обертового кола.
Доріан Ґрей - Валерій Мирошниченко.
Лорд Генрі Уоттон, англійський аристократ заслужений артист України Арсен Курбанов

Прем’єра / Premiere / Прем’єра / Premiere /
Operetta News. Інформаційно-рекламне видання / № 2 (41) / Червень 2021 р.

Доріан Ґрей - Олексій Кириллов. Лорд Генрі Уоттон – Євген Прудник

Сибіл Вейн, молода акторка – Тетяна Дідух. Міссіс Вейн, мати Сибіл - заслужена артистка України Тамара Ходакова.
Джеймс Вейн, старший брат Сибіл – Максим Ґара
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Доріан Ґрей - Віталій Іванов. Лорд Генрі Уоттон – Валентин Котенко

«Цей проєкт демонструє всі наші можливості
«Понад 130 років роман Оскара Вайльда не дає
і напрацювання, – підкреслив Богдан Струтинспокою людству. Цей неспокій докотився і до наський. – Це – своєрідна музична молитва, історія
шої столиці, нашого театру», – розповів Богдан
про душу. Адже коли людина не бореться за свою
Струтинський.
душу – вона самознищується».
Наступні прем’єрні покази мюзиклу заплановані
М. Варконі адаптував музичний твір, написаний
на 12 та 13 червня 2021 року, 16, 17 та 18 липня 2021
більше тридцяти років тому, під великий симфонічроку.
ний оркестр Національної оперети України,
адже в Угорщині вистава йде на малій сцені.
Художній керівник проєкту - народний
артист України Богдан Струтинський, режисер та хореограф – заслужений артист
України Вадим Прокопенко, диригент-постановник – заслужений діяч мистецтв
України Сергій Дідок, хормейстер-постановник – заслужений діяч мистецтв України
Ігор Ярошенко, сценографія – народний артист України Олександр Білозуб, костюми –
Алія Меженіна.
Роман Оскара Вайльда «Портрет Доріана
Ґрея» (опублікований у 1890 році) приніс автору успіх і скандальну славу. Роман витримав більше 30 екранізацій, перша з яких з’явилася одночасно з появою кінематографа у
1910 році. Твір неодноразово інсценізували
театри різних країн світу. У 1990 році композитор Матяш Варконі і письменники-режисери Ас Янош та Гунар Браунке перетворили
містичну історію на мюзикл, перша постановка якого в Україні відбулася на сцені НаціоДоріан Ґрей - Валерій Мирошниченко.
нальної оперети України у 2021 році.
Сибіл Вейн - Катерина Алексєєва
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Леді Уіндермір, пані-аристократка, мистецтвознавиця, критикиня - заслужена артистка України Галина Грегорчак-Одринська

Доріан Ґрей - Валерій Мирошниченко.
Джеймс Вейн, старший брат Сибіл – Петро Челялі
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Безіл Голлуорд, художник – Михайло Гуменний-Петрівський

Леді Уіндермір, пані-аристократка, мистецтвознавиця,
критикиня - народна артистка України Ірина Лапіна
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Сцена з вистави

Королева Британія, Королева-Мати - заслужена артистка України Любов Доброноженко
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«OPERETTA NEWS»
РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ:
Торгово-промислова палата; готель «Дніпро»;
готель «Київ»; готель «Україна»; готель
«Хрещатик»; бутик-готель «Opera».
Міністерство культури та інформаційної
політики України,
Департамент культури Київської міської
державної адміністрації,
муніципальні музеї Києва,
музейно-виставковий центр «Музей історії
міста Києва», виставкові зали Національної
спілки художників України,
Управління туризму та промоцій,
Київський національний університет
культури і мистецтв, галерея «Митець».
Шановні читачі!
НАЦІОНАЛЬНА ОПЕРЕТА завжди on-line.
Всі НОВИНИ ОПЕРЕТИ на нашій сторінці в FB –
«Київський театр оперети1»,
в ресурсі Instagram – operetta_ukraine,
на каналі You Tube – youtube.com

Сибіл Вейн – Ольга Федоренко
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Венеційський карнавал.2020. Полотно, олія. 160х172 см

Молода київська художниця ЛЮСІ ПЕТРИК
народилася у відомій мистецькій родині народного художника УРСР Віктора Полтавця.
Оточення мисткині та вплив найближчих людей – матері Наталії, тітки Оксани та дідуся визначили подальший життєвий шлях з дитинства бути художницею.
У 2019 році Люсі закінчила магістратуру
Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури, майстерню народного
художника України Михайла Гуйди. В її творчому доробку – найрізноманітніші сюжети,
такі як пейзажі, натюрморти, міські сцени,
портрети та ню. Складні живописні прийоми,
які використовує художниця в своїй творчості, мають серйозне підгрунтя, побудоване
на традиціях старих майстрів. І, водночас, ці

техніки позначені сучасним, виразним прочитанням.
Люсі Петрик багато виставляється, любить
пленерний живопис. Вона виграла Гран-прі
міжнародного конкурсу портретів великого
формату (Франція 2016), стала лауреатом вітчизняної премії імені О. Мурашка (2016).
Картини Люсі Петрик зберігаються в
державних та приватних колекціях України, Австрії, Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії, США та Китаю (художній музей
Т. Шевченка, Пекін, Китай).
Переглянути виставку живопису Люсі
Петрик можна на ІІ-му поверсі театру в Артфоє Національної оперети України з 28 травня до 22 червня 2021 року включно.

Арт-фоє Національної оперети України
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