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Вручення
державних нагород

«Митець року-2020» –
народний артист України

Богдан Струтинський

23 червня у колонній залі Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко вручив державні нагороди найкращим киянам.
За значні здобутки у професійній і громадській
діяльності Подякою Прем’єр-міністра України нагороджений керівник Національної оперети України,
голова НСТДУ, народний артист України Богдан
Струтинський. Режисер і актор, головний художник Національної оперети України Олександр Білозуб отримав посвідчення та нагрудний знак «Народний артист України».

22 травня у Національній опері України
відбулася урочиста церемонія ювілейної, XXV
загальнонаціональної премії «Людина року-2020».
Переможцем у номінації «Митець року» став
керманич Національної оперети України народний
артист України Богдан Струтинський.
Чверть століття програма виводить на зірковий
п’єдестал справжніх лідерів Незалежної України,
особистостей, професійна майстерність, творча
енергія, яскравий талант і мудрість яких отримали
широке визнання і авторитет.

Пишаємося і зичимо подальших перемог!
Церемонія урочистого нагородження Загальнонаціональної
програми “Людина року-2020”. На сцені Національної опери
України імені Т.Г. Шевченка переможець номінації “Митець
року” керманич Національної оперети України народний
артист України Богдан Струтинський, акторка Продюсерського
центру “Колізей” Марина Ягодкіна та Герой України, народний
артист України Юрій Рибчинський
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VІІІ Міжнародний музичний фестиваль

«О-FEST-2021»

26–27 червня 2021 року в Бучі та Києві відбувся VІІІ Міжнародний музичний фестиваль
«О-FEST-2021» (оперета, опера та мюзикл). Цьогоріч участь у фестивалі взяли провідні артисти 11
країн світу: Австрії, Азербайджану, Білорусі, Грузії,
Ірану, Казахстану, Китаю, Литви, Молдови, України.
Вперше за історію фестивалю завітав представник
Словенії. Іноземні гості: Ірена Крстеська (Австрія),
Наргіз Керімова (Азербайджан), Наталя Дементьєва (Білорусь), Гіоргі Цхададзе (Грузія), Газал
Сафарі (Іран), Євген Шагаров (Казахстан), Пен
Юйчжан (Китай), Чен Хань (Китай), Габріеле Букіне (Литва), Іон Тімофті (Молдова), Лукас Сомоза
Остерц (Словенія).
Співорганізатори фестивалю «О-FEST»: Національна оперета України та Бучанська міська
рада. «О-FEST» відбувся за підтримки Київської
міської державної адміністрації, Департаменту
культури КМДА та Посольств іноземних країн
в Україні.

Національна оперета України. 27 червня.
Скульптура Романа Мініна «Human-Alien»
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Національна оперета України. 27 червня. Генеральний директор-художній керівник Національної оперети України Богдан Струтинський,
комерційний директор театру Оксана Когут, міський голова Бучі Анатолій Федорук із гостями фестивалю - Надзвичайним і Повноважним
Послом Литви в Україні Вальдемарасом Сарапінасом і Надзвичайним і Повноважним Послом Словенії в Україні Томажем Менціном

Національна оперета України. 27 червня. Учасники VIII Міжнародного музичного фестивалю “О-FEST”
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Літній театр міського парку Бучі. 26 червня. Гіоргі Цхададзе (Грузія)

Міський парк Бучі. 26 червня. Майстер-клас з кераміки
викладача Київської державної академії декоративноприкладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука Ігоря
Карука

Національна оперета України. 27 червня.
Габріеле Букіне (Литва)
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У рамках фестивалю відбулася масштабна
пресконференція за участю керівника Національної оперети України народного артиста України
Богдана Струтинського, Бучанського міського голови Анатолія Федорука, Надзвичайного і Повноважного Посла Республіки Словенія в Україні Пана
Томажа Менціна, музичного керівника фестивалю,
заслуженого діяча мистецтв України Ігоря Ярошенка та балетмейстера-постановника, заслуженого артиста України Вадима Прокопенка.
Головною подією фестивалю стали Гранд-концерти: 26 червня в Літньому театрі міського
парку Бучі та 27 червня в Національній опереті
України.
Під час дводенної програми фестивалю, окрім
музичної програми, відбулися численні мистецькі

Національна оперета України. 27 червня. Головний художник
Національної оперети України, народний артист України
Олександр Білозуб знайомиться із виставкою дитячих
малюнків, створених під час майстер-класу “Оперета очима
дітей”
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акції та розмаїття дитячих розваг. Зокрема, в Бучанському міському парку студенти та викладачі
Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука представили велику експозицію – скульптурні
твори, кераміку, гобелени, живопис та дерев’яні
об’єкти. Викладачі академії провели майстер-класи
з кераміки та ткацтва для учнів Бучанської школи
мистецтв.
Другий день «О-FESTу» розпочався на площі
біля Національної оперети України майстер-класом
«Оперета очима дітей» із викладачем НАОМА Євгеном Піскуновим. Експонувалася виставка малюнків
соціального проєкту «Діти малюють театр. Театр
мрій». Наповнювали святкову програму – імерсивна фотозона, виступ гурту «Гра в класику», виступ
DJ Operetta, інтерактивна програма
«HEART ART», виступи Народного ансамблю барабанщиць Національної академії внутрішніх справ, гурт «ОBAND»
та скульптура «Human-Alien» відомого
українського художника Романа Мініна.

Національна оперета України. 27 червня. Бурлаченко Каріна
“Театр оперети”. Вихованка народного художнього колективу
«Чарівна скриня» ЦДЮТ Солом’янського району м.Києва

Міський парк Бучі. 26 червня. Майстер-клас для
вихованців Бучанської школи мистецтв.

Національна оперета України. 27 червня. Виступ
Народного ансамблю барабанщиць Національної
академії внутрішніх справ
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Заслужена артистка України
Ганна Довбня в ролі Ганни Главарі
в опереті Ф. Легара “Весела вдова”.
2010 рік

ГАННА ДОВБНЯ: «Люблю кожну свою роль»

Ювілей заслуженої артистки України Ганни Довбні
Заслужена артистка України Ганна Довбня працює в Національній опереті України понад 20 років.
«Оперета завжди імпонувала мені, приваблювала. Веселий настрій більшості з них щонайкраще співпадає із моїм
характером. Але я розуміла, що за легкістю криються складні вокальні партії, а ролі потрібно не тільки проспівати – їх
потрібно прожити, відчути кожною клітиною. Саме це трохи
лякало мене», – розповіла Ганна Довбня.
Мрії про оперету не залишилися в проєктах, а реалізувалися доволі швидко і напрочуд вдало, ще з часів навчання в
Національній музичній академії України ім. П.І. Чайковського.
Так склалося, що між театром і консерваторією на той час
існувала практика створення спільних проєктів, в одному
з яких була задіяна Ганна Довбня. Після блискучої вистави
Гершвіна «Поргі і Бесс», в якій талановита студентка грала
Клару, молоду співачку запросили до театру оперети.
Знаково, що майже така сама історія трапилася і з її батьком – відомим співаком, народним артистом України Петром
Івановичем Довбнею. Якось на початку творчої діяльності він
із колективом художньої самодіяльності виступав на одному
із концертів на сцені театру оперети. Молодий співак вразив
своїм талантом викладачів, які були присутніми на концерті, і
вони запросили обдарованого юнака до консерваторії попри
те, що вступні іспити вже розпочалися.
Ганна Петрівна пригадує, що співала завжди. З особливою теплотою згадує роки, проведені в хорі Українсько-

Ганна Довбня. 2000 рік
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Заслужена артистка
України Ганна Довбня
в ролі Хануми у
мюзиклі Г. Канчелі
“Ханума”. 2017 рік
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го радіо і телебачення (1979–1988 рр.). Пієтетно,
з великою повагою розповідає про викладачів:
професора, заслужену артистку України Галину
Станіславівну Сухорукову (клас оперного співу),
доцента Зою Юхимівну Ліхтман (клас камерного
співу), одного із керівників оперного класу, народного артиста України Володимира Шейка та
багатьох інших, які створили напрочуд позитивну
атмосферу, що дозволяла студентці добре вчитися, вкладали в неї всі свої знання та досвід.
Творчий доробок заслуженої артистки України
Ганни Довбні у Національній опереті України – 28
ролей, хоча вона ніколи не забуває свою першу
дебютну – Маріцу з оперети Імре Кальмана «Графиня Маріца» (2000 рік). Співачка зізнається, що
перша роль була для неї, неначе перше кохання. І

Заслужена артистка України Ганна Довбня в ролі Рози
в комічній опері Г. Доніцетті “Дзвіночок”. Аннібале Олександр Харламов. 2017 рік

додає, що попервах працювати в театрі було вкрай
складно. Багато чого доводилося опановувати самотужки, весь час вчитися і дотягатися до омріяних висот.
«Дуже пишаюся тим, що працюю в Національній опереті України. Вдячна долі за щастя творити в чудовому творчому колективі. Особливо хочу
подякувати генеральному директору–художньому керівнику народному артисту України Богдану
Струтинському за віру в мене та надані можливості бути постійно задіяною у всіх проєктах театру,
грати різнопланові ролі. І кожна з них – рідна, вистраждана, по-своєму цікава та особлива. Люблю
кожну свою роль, адже завдяки ним увесь час вчуся чомусь новому».

Заслужена артистка України
Ганна Довбня в ролі Химки в
мюзиклі В. Ільїна, В.Лукашова “За
двома зайцями”. 2017 рік

Ганна Довбня після закінчення
Київського музичного училища
імені Глієра. 1995 рік

Е.Ліппа. “Сімейка Аддамсів”.
Аліса Байнекі заслужена артистка України
Ганна Довбня,
Мол Байнекі Валентин Котенко
Фото: Оксана Лазепко
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Заслужена артистка України Ганна Довбня в ролі Смеральдіни
з мюзиклу О.Колкера “Труффальдіно із Бергамо”. 2014 рік

Заслужена артистка України Ганна Довбня в ролі матінкинастоятельки Ноннберського абатства в мюзиклі Р. Роджерса
“Звуки музики”. Марія - Тетяна Дідух. 2015 рік

Заслужена артистка
України Ганна Довбня
в ролі Розалінди з оперети
Й. Штрауса “Летюча миша”.
2013 рік
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Київська академія декоративно-прикладного
мистецтва і дизайну (КДАДПМД) імені Михайла
Бойчука – єдиний вищий навчальний заклад на території Центральної, Східної, Північної та Південної
України, який понад вісімдесят років готує фахівців, зберігаючи та примножуючи історичні мистецькі традиції цих регіонів.
До заснування навчального закладу причетні видатні діячі культури та мистецтва: народний
художник України, перший лауреат премії імені Катерини Білокур Марфа Тимченко, народний
художник України Марія Приймаченко, заслужені
майстри народної творчості України Іван Скицюк,
Іван Гончар, Тетяна Пата, Макар Муха, Поліна Глущенко, майстри народного мистецтва України Наталка Вовк, Параска Власенко, Олександра Кулик,
Олександра Грядунова, художники-бойчукісти
Іван Падалка та Василь Седляр.
Академією керує заслужений художник України Оксана Полтавець-Гуйда. Під її керівництвом
потужний професорсько-викладацький колектив
КДАДПМД імені Михайла Бойчука навчає студентів
традиційним і новітнім технологіям і напрямкам в
галузях мистецтва та дизайну. Серед тих, хто передає свій творчий досвід молодому поколінню –
лауреати Національної премії імені Т. Шевченка,
народні та заслужені художники України, заслужені діячі мистецтв України, заслужені майстри народної творчості України, академіки Національної
академії мистецтв України, академіки Української
академії наук, доценти, професори, кандидати та
доктори наук, лауреати всеукраїнських мистецьких премій, знані художники, члени творчих спілок,
які своєю наполегливою працею пропагують мистецтво в Україні та за її межами.
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Національної оперети України
Свідоцтво про державну реєстрацію
друкованого засобу масової інформації Серія
КУ №833-470 Р від 07.06.2018
Голова редакційної ради:
художній керівник театру,
народний артист України
Богдан СТРУТИНСЬКИЙ
Головний редактор: Наталія СУХОЛІТ
Макет, дизайн: Марина БОГОЛІЙ
Фото: Анатолій ФЕДОРЦІВ, Оксана ЛАЗЕПКО
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РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ:
Торгово-промислова палата; готель «Дніпро»;
готель «Київ»; готель «Україна»; готель
«Хрещатик»; бутик-готель «Opera».

Переглянути виставку творів студентів
Київської академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла
Бойчука можна на ІІ-му поверсі театру в
Арт-фоє Національної оперети України з
25 червня по 25 липня 2021 року.

Міністерство культури та інформаційної
політики України,
Департамент культури Київської міської
державної адміністрації,
музейно-виставковий центр
«Музей історії міста Києва»,
виставкові зали Національної спілки
художників України,
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

Арт-Фоє / Art foyer
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ПАМ'ЯТІ НАРОДНОГО АРТИСТА УКРАЇНИ

ВОЛОДИМИРА БОГОМАЗА
На 76-му році життя перестало битися серце народного
артиста України Володимира Івановича
Богомаза, який майже
півстоліття
пропрацював на сцені Національної
оперети
України (з 1972 року).
Досконале
володіння
майстерністю,
широкий творчий діапазон та надзвичайна енергетичність зачаровували глядачів
та партнерів по сцені!
Йому були до снаги
як класичні постановки, так і новаторства та творчі
експерименти.
Серед зіграних ролей, а їх за роки служіння
опереті був не один десяток, варто відзначити
такі: Палі Рач («Циган-прем’єр» І. Кальмана), Айзенштайн («Летюча миша» Й. Штрауса), граф Данило («Весела вдова» Ф. Легара), кардинал Рішельє
(«Три мушкетери» М. Дунаєвського), 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), Леблан
(«Фіалка Монмартру» І. Кальмана), Франк («Летюча миша» Й. Штрауса), Прокіп Сірко («За двома зайцями» В. Ільїна та В. Лукашова), моряк Степанич
(«Таке єврейське щастя» І. Поклада), Гаррі Тревор,
Баптіста Мінола («Цілуй мене, Кет!» К. Портера), Діффенбах («Бал у Савойї» П. Абрахама), Панталоне
(«Труффальдіно із Бергамо» О. Колкера), Директор («Мадемуазель Нітуш» Ф. Ерве).
Нагороджений відзнакою Міністерства культури України «За багаторічну плідну працю в галузі
культури і мистецтв».

Народний
артист України
Володимир
Богомаз у ролі
Франка в опереті
“Летюча миша”.
2006 рік
Народний артист України Володимир
Богомаз в ролі моряка Степанича в
мюзиклі “Таке єврейське щастя”. Баба
Маня - народна артистка України Тамара
Тимошко-Горюшко. 2010 рік

Народний
артист України
Володимир
Богомаз в ролі
Прокопа Сірка в
опереті “За двома
зайцями”

Світлий добрий спомин про Вас
назавжди залишиться у наших серцях!
Народний артист України
Володимир Богомаз в
ролі директора театру в
опереті “Небесні ластівки,
або Мадемуазель Нітуш”

Народний артист України
Володимир Богомаз
в ролі Панталоне в
мюзиклі “Труффальдіно із
Бергамо”. Труффальдіно заслужений артист
України Сергій Яцук
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