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N 8 (22). Травень 2018 р. Анонс

Арт-фойє Національної оперети

24 травня – 10 червня 2018 року в Арт-фойє 
Національної оперети України відбудеться 
живописна виставка київської художниці 
Дарії Добрякової «Квіткова рапсодія»

Лілеї. 100х120 см, полотно, олія. 2015

Нова Експериментальна сцена Stage_Lab відкри-
вається у Національній опереті України 16 червня

На нульовому поверсі  історичної театральної будівлі, 
що на Великій Васильківській 53/3, розташується сцена, 
де для невеликої аудиторії (40 осіб) будуть створювати-
ся різножанрові вистави камерного формату. Відкриває 
Експериментальну сцену (Stage_Lab) одноактна п’єса 
французького драматурга Марселя Мітуа «Акомпаніа-
тор». Вистава буде представлена у постановці Олексан-
дра Білозуба, відомого українського художника, режи-
сера і актора. Художник-постановник Олександр Біло-
зуб співпрацював із українськими і зарубіжними режи-
серами: Богданом Струтинським, Андрієм Жолдаком, 
Атілою Віднянським, ін.

«Моновистава «Акомпаніатор» – це аналіз, лабо-
раторія, експеримент з тим, чим живе театр, – вважає 
Олександр Білозуб. – До того ж це – витончена фран-
цузька драматургія, для якої характерна моноформа». 
Режисер-постановник вважає, що основна особливість 
моновистави – сповідальність, відвертість із самим со-
бою, готовність бути гранично відкритим.

Тема моновистави – театр. У виставі йдеться про всіх, 
хто займається театром, а не тільки акторів та режи-
серів. Люди, які стоять за кулісами, багато в чому визна-
чають успіх п’єси. Герой – акомпаніатор, його робота – 
супроводжувати успіх кумирів. Але одного разу доля дає 
йому шанс бути в яскравому світлі рампи! 

Катерина Морозова
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9 та 10 червня 2018 року відбу-
деться VI Міжнародний музичний 
фестиваль оперети, опери та мюзи-
клу «О-FeSt». У фестивалі візьмуть 
участь провідні солісти світових 
театрів України, Румунії, Молдо-
ви, Швейцарії, США, Грузії, Китаю, 
Італії, Словаччини, Азербайджану, 
Польщі, Казахстану.

Фестивальні Локації будуть 
розташовані у Київському націо-
нальному академічному театрі опе-
рети та open-air – на Співочому полі 
у Києві, в міському парку міста Буча. 

В програмі фестивалю звуча-
тимуть класичні твори, джаз, поп-
рок, сучасна електронна музика. На 
гостей чекають незвичні сценічні 
формати: пластичний театр, колек-
тив ексцентрики і буффонади, іме-
сивний квест. На Локаціях фесту 
відбудуться авторські майстер-кла-
си, ворк-шопи, презентації, експо-
нуватимуться сучасні арт-проекти 
та художні виставки. Також будуть 
презентовані витончені кулінар-

Фестивалі Operetta News. Інформаційно-рекламне видання

VI Міжнародний музичний фестиваль оперети, 
опери та мюзиклу «O-FeSt»-2018

ні дегустації та дитячі розважальні 
програми.

Вперше зірка Міжнародного му-
зичного фестивалю «O-FeSt» за-
світилася влітку 2013 року завдя-
ки спільним зусиллям організаторів: 
Київського національного академіч-
ного театру оперети та Бучанської 
міської ради за підтримки Міністер-
ства культури України та Київської 
міської державної адміністрації. Ідея 
проведення великомасштабної куль-
турно-мистецької події належить ге-
неральному директору-художньому 
керівнику Київського театру опере-
ти, голові НСТДУ, народному арти-
сту України Богдану Струтинському.

Традиційно почесними гостями 
Міжнародного музичного фестива-
лю «O-FeSt» є  Надзвичайні і Повно-
важні Посли країн-учасниць, керів-
ники, диригенти та артисти провід-
них музичних театрів світу, знаме-
ниті виконавці і музиканти, відомі 
політики та представники влади, 
знані діячі культури і мистецтва.

11 червня 2017 року. Головна сцена Національної оперети України. Міжнародний Гранд-концерт 5-го Міжнародного 
музичного фестивалю «O-FEST» за участю колективу Національної оперети та артистів провідних музичних 

театрів світу. Зліва-направо: солістка Національної оперети України Валерія Туліс, генеральний директор-художній 
керівник Національної оперети України, народний артист України Богдан Струтинський, заслужена артистка 

Республіки Молдова Лілія Шоломей, соліст Національної оперети України, заслужений артист України Ігор Левенець, 
солістка Азербайджанського державного музичного театру, заслужена артистка Азербайджану Наргіз Керімова

11 червня 2017 року. Національна 
оперета України. Проект народного 

художника України Віктора 
Сидоренка «Деперсоналізація»
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On 9-10 June 2018, the 6th 
International music festival of 
operetta, opera and musical “O-FeSt” 
will be held, to be attended by the 
leading soloists of the world theaters 
from Ukraine, Romania, Moldova, 
Switzerland, USA, Georgia, China, 
Italy, Slovakia, Azerbaijan, Poland and 
Kazakhstan.

The festival venues will be located 
at the Kyiv National Academic Theater 
of Operetta and on the open-air sites 
in Spivoche Pole (Singing Field) in 
Kyiv and in the public park in the 
town of Bucha. 

The festival’s program will feature 
classics, jazz, pop-rocks, modern 
electronic music. The guests will 
see unusual musical formats: a 
plastic theater, an eccentricity and 
buffoonery team, an immersive 
quest. The fest’s venues will run the 
authors’ masterclasses, workshops, 
presentations, modern art-projects 
and art exhibitions. Recherché 
culinary tastings and children’s 
entertainment programs will also be 
presented. 

It was the first time that the star 
of the International music festival 
“O-FeSt” sparked in summer 2013 
due to the common efforts of its 
organizers: Kyiv National Theater 
of Operetta and Bucha’s municipal 
council with backing from the 
Ministry of Culture of Ukraine and 
Kyiv City State Administration. The 
idea of holding a large-scale cultural 
and artistic event belongs to Director 
General and Art Director of the Kyiv 
Theater of Operetta, Chairman of the 
National Theater Union of Ukraine 
(NtUU), People’s Artist of Ukraine 
Bohdan Strutynskyi.

traditionally, the honored gusts 
of the International Music Festival 
“O-FeSt” will include extraordinary 
and Plenipotentiary Ambassadors 
of the participating countries, 
chiefs, directors and actors of music 
theaters from all over the world, 
famous performers and musicians, 
known politicians and public figures, 
prominent artists.

N 8 (22). Травень 2018 р. Фестивалі

VI International music festival of operetta, opera and musical 
“O-FeSt” 2018

11 червня 2017 року. Головна сцена Співочого поля

10 червня 2017 року. Літній театр Бучанського міського парку. Міжнародний 
Гранд-концерт за участю колективу Національної оперети України та 

артистів провідних музичних театрів світу. На сцені – співголова оргкомітету 
5-го Міжнародного музичного фестивалю «O-FEST» 

генеральний директор-художній керівник Національної оперети України, 
народний артист України Богдан Струтинський, співголова оргкомітету 

5-го Міжнародного музичного фестивалю «O-FEST», 
Голова Бучанської міської ради Анатолій Федорук

11 червня 2017 року. Національна оперета України. Виступ ансамблю 
барабанщиць Національної академії внутрішніх справ
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ІІІ Міжнародний фестиваль мистецтв «Карпатський простір»
ІІІ Міжнародний фестиваль мистецтв «Карпатський 

простір», ініційований Національною оперетою, відбув-
ся в Івано-Франківську 4-6 травня. «Фестиваль «Карпат-
ський простір» започаткував глобальний культурний та 
світоглядний діалог між країнами Карпатського регіону, 
став потужним інструментом культурної дипломатії, адже 
мистецтво є універсальною мовою та ефективним засобом 
комунікації» – голова Оргкомітету фестивалю, народний 
артист України Богдан Струтинський. 

Вже втретє Івано-Франківськ опинився в епіцентрі 
«Карпатського простору», який цього року розширив свої 
кордони й об’єднав 18 країн-учасниць: Україну, Грузію, 
Польщу, Азербайджан, Болгарію, Угорщину, Молдову, 
Швейцарію, Австрію, Литву, Латвію, Естонію, Францію, 
Мексику, Білорусь, Словакію, Румунію, Чехію.

Фолк, етно, рок, класична музика, театр і кіно, візуальні 
мистецтва, розмаїття народних промислів, кулінарні пре-
зентації та дегустації вина, тощо. Чимало мистецьких ак-
цій було створено спеціально до фестивалю і вперше пред-
ставлялися в Івано-Франківську.

Голова Оргкомітету Міжнародного фестивалю 
мистецтв «Карпатський простір», народний артист 
України Богдан Струтинський на локації Art Space на 

виставці Сергія Савченка (Львів) «Прориви». 
Музей мистецтв Прикарпаття 

Музей мистецтв Прикарпаття. Локація Art Space. 
Зліва-направо: Надзвичайний і Повноважний Посол 

Угорщини в Україні Ерно Кешкень, Голова Оргкомітету 
Міжнародного фестивалю мистецтв «Карпатський 

простір», народний артист України Богдан Струтин-
ський, координатор фестивалю, комерційний директор 
Національної оперети України, заслужений працівник 

культури Оксана Когут, Надзвичайний і Повноважний 
Посол Республіки Молдова в Україні Руслан Болбочан

Музей мистецтв Прикарпаття. Локація Art Space. «Amber Angel 
Collection» (Україна). Зліва-направо: художник-дизайнер ювелірної 
компанії «Art Vivace» Оксана Куропаткіна, генеральний директор 

компанії Ірина Сіра, директор з розвитку та інвестицій 
компанії Петро Сірий

Майдан Шептицького. Локація Sculpture space. 
Давід Бучіо (Мексика) та 

Мачей Альбржиковський (Польща)

Освітній простір. Пасаж Гартенберг. Пленерна сесія за 
участю представників міністерств освіти країн-учасниць 

фестивалю «Карпатський простір»
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The 3rd International arts festival “Kapatskyi prostir”, initiated by the 
National Operetta, was held in Inano-Frankivsk on May 4, 5 and 6. 

“”Festival “Karpatskyi prostir” gave rise to the global cultural and worldview 
dialog between countries of the Carpathian region, and became a powerful 
instrument of the cultural diplomacy, since art is a universal language and 
effective means of communication”” – head of the festival Organizing committee, 
People’s Artist of Ukraine Bohdan Strutynskyi. 

It is for the third time that Ivano-Frankivsk found itself in the epicenter of 
the “Karpatskyi prostir”, which this year extended its boundaries and united 
18 participating countries: Ukraine, Georgia, Poland, Azerbaijan, Bulgaria, 
Hungary, Moldova, Switzerland, Austria, Lithuania, Latvia, estonia, France, 
Mexico, Belarus, Slovakia, Romania, the Czech Republic.

Folk, ethno, rock, classic music, theater, cinema, visual arts, variety of folk 
crafts, culinary presentations and wine tastings, sports events, etc. A good few of 
art actions started specifically for the festival and were first presented in Ivano-
Frankivsk. 

N 8 (22). Травень 2018 р. Фестивалі

Локація Classical music. Івано-Франківська обласна філармонія. 
Гала-концерт «Перлини світової класики». На сцені – соліст 
Національної оперети України Олександр Чувпило

3rd International arts festival “Karpatskyi prostir” (Carpathian space)

Локація Art Space. 
Парк Адама Міцкевича. 
Restart Zone. 
Стріт-арт інсталяція. 
Ярек Козяра (Польща)

Локація Art Space. Майдан Шептицького. Плакатний проект 
«Народжені Карпатами-ІІІ». Андрій Будник (Україна) 

Локація Multi-genre music Space. Головна сцена фестивалю. 
Площа Івана Франка. Виступ гурту Kadebostany (Швейцарія)

Куратор Локацій Cinema Space та 
Cuisines Space Лідія Шкрібляк та 
Голова Оргкомітету Міжнародного 

фестивалю мистецтв «Карпатський 
простір», народний артист України 

Богдан Струтинський
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Прем’єра мюзиклу «Скрипаль на даху»

Перші покази вистави «Скри-
паль на даху» презентують у На-
ціональній опереті України 25, 26, 
31 травня та 1 червня 2018 року. В 
світі є чимало чудових мюзиклів, 
але найлюдянішу історію розповіли 
композитор Джеремі Бок та лібре-
тисти Джозеф Стайн і Шелдон Хар-
нік. Взявши за основу повість Шо-
лом-Алейхема «Тев’є-молочник», 
вони створили виставу, яка знай-
шла відгук у серцях мільйонів гля-
дачів.

«Скрипаль на даху» – мюзикл, 
котрий входить до п’ятірки найкра-
щих в світі. За майже дев’ять років 
на Бродвеї його було зіграної по-
над три тисячі разів, а в 1965 році 
вистава отримала дев’ять найпре-
стижніших театральних нагород 
«Тоні».

Шлях цього мюзиклу до сце-
ни Національної оперети був не-
легкий. Знадобилося п’ять років, 
аби отримати ліцензію. «Я можу 
з упевненістю сказати, що це най-
складніший проект, який мені до-
водилось робити», – розповів ре-
жисер-постановник вистави, на-
родний артист України Богдан 
Струтинський.

Сцена з вистави. Репетиція 21 травня 2018 року

Ребе – народний артист України Валентин Рожков. 
Репетиція 21 травня 2018 року

Сцена з вистави. Репетиція 22 травня 2018 року
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The fist shows of play “Fiddler on 
the Roof ” will be presented at the 
National Operetta of Ukraine on 25, 
26, 31 May and 1 June 2018. In the 
world, there are not a few splendid 
musicals, but the most humane story 
was told by composer Jeremy Bock, 
librettists Joseph Stein and Sheldon 
Harnick. Based upon Sholem-
Aleichem’s narrative “tevye the 
Milkman”, they created the play, which 
came home to millions of spectators.

“Fiddler on the Roof” is the musical, 
ranking among the best five all over the 
world. For nearly 9 months in Broadway, 
it was played over three thousand 
times, and in 1965 received nine most 
prestigious “tony” theater awards.

Premiere of musical “Fiddler on the Roof ”

Прем’єраN 8 (22). Травень 2018 р.

Торгово-промислова палата;
готель «Дніпро»; готель «Братислава»; 
готель «Київ»; готель «Хрещатик».
Мережа ресторанів «Сarte BLANCHe»:
ресторан «Конкорд», ресторан «Мarokana», 
ресторан «Курені», ресторан «tOUCH CAFe», 
ресторан «Va BeNe bistro».
Мережа ресторанів «Козирна карта»:
Bakkara Art-Hotel, Amber, «Гранд Піано Кафе», «PetruS-ь»,

«Operetta News» розповсюджується:  
«Чорне Порося», Spotykach, «Казбек», «Караван»,
«Нон-Стоп», «Тюбетейка на Тарасівській», «Хінкалі».
Міністерство культури України, Департамент культури 
Київської міської державної адміністрації,
муніципальні музеї Києва, Виставкові зали 
Національної спілки художників України,
Управління туризму та промоцій,
Київський національний університет
культури і мистецтв, галерея «Митець»

Голова редакційної ради: художній керівник театру, 
народний артист України Богдан Струтинський
Головний редактор: Наталія Сухоліт
Макет, дизайн: Андрій Будник
Переклад: Альянс-Профі
Фото: Анатолій Федорців

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

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

Друк: «Софія-А»

Operetta News. 
Інформаційно-рекламне видання Національної оперети України

obtain a license. “I can say for sure 
that it is the hardest project that I have 
ever accomplished” – told the play’s 
production director, People’s Artist of 
Ukraine Bohdan Strutynskyi.

The way of this musical to the 
scene of the National Operetta was 
hard-won. It has taken five years to 

Тев’є – народний артист України 
Сергій Бондаренко. 

Репетиція 22 травня 2018 року
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On April 20, at the National 
Operetta of Ukraine the international 
project – “Hungarian Music Concert” - 
was held.  The project has been created 
with backing from the embassy of 
Hungary in Ukraine. 

At the press conference, producer-
stage manager of the concert, Director 
General and Art Director of the 
Kyiv Theater of Operetta Bohdan 
Strutynskyi noted: “A common project 
with the Budapest Theater of Operetta 
and Musical is taking place already 
for the fifth time. I am only too glad 
to have strong creative ties with this 
theater. The Hungarian composers are 
the heart and blood of operetta”. The 
cultural diplomacy between Ukraine 
and Hungary was spoken about by: 
temporary charge d’affaires of the 
embassy of Hungary in Ukraine Laszlo 
Csaba Papp, executive director of 
concert-art agency “Pentaton” Andras 
Sentpeteri, the concert conductor-stage 
manager, Honored Artist of Ukraine 
Oksana Madarash, the concert ballet 
master-stage manager, Honored Artist 
of Ukraine Vadym Prokopenko.

Gala-concert “Hungarian Music 
Night” ran in the same breath. It 
featured the fragments from works 
by the all-time Kalman, Lehar, Jacobi, 
Abraham. An aria of Janka von Kis-
marty from the “Hungarian wedding” 
operetta by Nico Dostal, whose works 
keep a low profile in Ukraine, became 
a musical surprise. 

Прем’єра
N 8 (22). Травень 2018 р.

Ювілейний концерт міжнародного проекту «Вечір угорської музики»

Anniversary concert of international project 
“Hungarian music night”

20 квітня. Прес-конференція з нагоди міжнародного проекту «Концерт 
угорської музики». Зліва-направо: виконавчий директор концертно-
мистецької агенції «Пентатон» Андраш Сентпетері, тимчасовий 

повірений у справах Посольства Угорщини в Україні Ласло Чаба Пап, 
генеральний директор-художній керівник Національної оперети України, 

народний артист України Богдан Струтинський, балетмейстер-
постановник концерту, заслужений артист України Вадим Прокопенко, 

диригент-постановник концерту, заслужена артистка України Оксана Мадараш

20 квітня у Національній опе-
реті України відбувся міжнарод-
ний проект – концерт «Вечір угор-
ської музики». Проект створений 
за підтримки Посольства Угорщи-
ни в Україні.

На прес-конференції режи-
сер-постановник концерту, гене-
ральний директор-художній керів-
ник Національної оперети Украї-
ни Богдан Струтинський зазначив: 
«Спільний проект з Будапешт-
ським театром оперети і мюзи-
клу відбувається вже вп’яте. Я ду-
же радий, що ми маємо тісні твор-
чі зв’язки з цим театром. Угорсь-
кі композитори – це серце і кров 
оперети». Про культурну дипло-
матію між Україною та Угорщиною 
розповіли: тимчасовий повірений 
у справах Посольства Угорщини в 
Україні Ласло Чаба Пап, виконав-
чий директор концертно-мистець-
кої агенції «Пентатон» Андраш 
Сентпетері, диригент-постанов-
ник концерту, з.а. України Окса-
на Мадараш, балетмейстер-поста-
новник концерту, з.а. України Ва-
дим Прокопенко.

Гала-концерт «Вечір угорської 
музики» пройшов на одному поди-
ху. Звучали фрагменти творів не-
перевершених Кальмана, Легара, 
Якобі, Абрахама. Музичним сюр-
призом стала Арія Янкі Кісмарті з 
оперети «Угорське весілля» Ніко 
Досталя, твори якого мало відомі в 
Україні. 



12

Operetta News. Інформаційно-рекламне виданняNoblesse oblige

Час відкласти важливі справи і 
насолодитися прекрасним разом з 
#ArtVivacjewelry. В рамках колекції 
«Pari&Shah» ми створили дивовиж-
ний сет з сережок, кулона і каблуч-
ки #Блакитна Квітка. Комплект ви-
конаний в білому золоті, оскільки 
воно найкраще акцентує чистоту 
небесного топазу і сяйво розсипів 
діамантів. Камені обрамлені ажур-
ними візерунками, які додають 
особливого східного шарму всій 
композиції. А поєднання глибоких 
синіх тонів сапфірів відразу при-
вертає увагу і підкреслює загальну 
легкість і легкість сету. Блакитний 
топаз, оточений діамантами і сап-
фірами – ніби крапля найчистішої 
роси, що впала на розквітлу квіт-
ку гранату, який є одним із важли-
вих східних символів, представле-
них в колекції «Pari&Shah». «Безліч 
в єдиному» – така символіка гра-
ната в мистецтві Сходу, що знай-
шла своє відображення в сеті #Бла-
китна Квітка. Адже навіть ті деталі 
прикрас, які здаються самостійни-
ми, в поєднанні з іншими створю-
ють абсолютну, єдину і гармонійну 
картину.

Заслужена артистка України 
Ася Середа-Голдун. 

Прикраси ювелірної компанії 
«Art Vivace». Колекція «Pari&Shah»

Справжні 
цінності
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Заслужена артистка України, солістка Національної 
оперети Ася Середа-Голдун:

«Справжні цінності, перш за все, у відсутності штам-
пу і повтору. Мистецтво театру неповторне в кожній 
виставі, яка є унікальною, адже ніде і ніколи не повто-
риться у тому вигляді, в якому ми бачимо її зараз і тепер. 
Ювелір вкладає в прикрасу так само, як і актор вкладає 
у роль, не просто майстерність, а душу, бачення світу. Не 
випадково, колись не так вже й давно існувала прекрас-
на театральна традиція поряд із квітами дарувати акто-
рам ювелірні прикраси. І я – за такі традиції!»

вул. Хрещатик 1/2,
Kиїв, Україна, 02000

067 209 3315
www.artvivace.com

Заслужена артистка України Ася Середа-Голдун. 
Прикраси ювелірної компанії «Art Vivace».
Колекція «Pari&Shah»
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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


