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Прем’єра трагікомедії 
«Розмова, якої не було»

Катерина Морозова 

26 та 27 червня 2019 року на «Сцені 77» 
Національної оперети України відбу-
деться прем’єра трагікомедії «Розмова, 
якої не було» за п’єсою Родіона Білець-
кого «Звук, що позаду літака, або роз-
мова, якої не було» у постановці актора 
і режисера Ігоря Ніколаєва. Двоє друзів 
зустрічаються і ведуть розмову про ми-
нуле, пригадують і, водночас, розігру-
ють прості, іноді кумедні історії, які від-
бувалися у їхньому житті. Але так само, 
як надзвуковий літак швидкістю руху 
випереджає швидкість звуку, так життя 
випереджає звучання цього діалогу. Ге-
рой, скоріше за все, знайде істину, адже 
заключні слова вистави звучать обнадій-
ливо: «Слава Богу, час ще є».
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30 травня на головній сцені На-
ціональної оперети України відбув-
ся спільний з артистами Будапешт-
ського театру оперети та мюзиклу 
«Концерт угорської музики». На 
заході був присутній Надзвичайний 
і Повноважний Посол Угорщини в 
Україні Іштван Ійдярто, який разом 
із керівником Національної опере-
ти України Богданом Струтинським 
привітав публіку теплими словами.

Концерт, що проходить у такому 
форматі вже вшосте, є потужною 
акцією культурної дипломатії, збли-
жує людей різних національностей, 
направляє розвиток міжнародних 
відносин у мирне русло.

Майстри оперети двох країн по-
дарували сотням глядачів знайом-
ство з чарівною, темпераментною 
музикою угорських композиторів: 
Кальмана, Легара, Штольца, Абраха-
ма, Сірмаї, Гроте, Реймонда, Хуски; 
веселі та ліричні театралізовані фраг-
менти з оперет: «Сільва», «Циган-
ська любов», «Венера у шовку», «Бал 
у Савойї», «Маска у блакитному», 
«Джудітта», «Вікторія та її гусар», 
«Баядера», «Баронеса Лілі», «Магнат 
Мішка», «Граф Люксембург», «Фра-
скіта», «Графиня Маріца», «Фіалка 
Монмартру», «Кло-Кло», ін.

Сторінки 84-го театрального сезону

Концерт угорської музики

30 червня 2019 року відбудеть-
ся Гала-концерт з нагоди закриття 
84-го театрального сезону. Саме час 
підбити підсумки нашого мистець-
кого року.

В цьому сезоні творчий колек-
тив здійснив декілька нових по-
становок: мюзиклу «Сімейка Ад-
дамсів» Е. Ліппа, рок-опери «Біла 
ворона» Г. Татарченка; відбулося 
відкриття нової сценічної площадки 
«Сцена 77» з прем’єрою містичної 
драми «Москалиця» М. Матіос, екс-
центричної трагікомедії «Оркестр» 
Ж. Ануя; одноактних постановок: 
моновистави «Георг Отс» за моти-
вами автобіографічних спогадів  
артиста, екзистенційної роман-
тичної комедії «#На_краю_світу»; 
започатковано декілька нових 
проектів: виставу-променад «Ніч 
у театрі. Таємниці оперети» та гу-
манітарний проект для дітей із 
вадами зору «Арт-дія-інклюзія» з 
виставою «АндерСон» і пізнаваль-
но-розважальною музичною про-
грамою. 26 та 27 червня 2019 року на 
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«Концерт угорської музики» розпочався «Вихідною арією Сільви» І. Кальмана 
у виконанні артистів Національної оперети України

Генеральний директор-художній 
керівник Національної оперети, 

народний артист України 
Богдан Струтинський

«Сцені 77» Національної оперети 
України відбудеться прем’єра тра-
гікомедії «Розмова, якої не було» 
за п’єсою Р. Білецького.

За ініціативи Національної опе-
рети в Івано-Франківську в травні 
відбувся Четвертий Міжнародний 
фестиваль мистецтв «Карпатський 
простір» та в червні – сьомий Між-
народний музичний фестиваль 
«O-Fest», присвячений опереті, 
опері та мюзиклу.  

Була успішно реалізована велика 
концертна програма, із аншлагами 
відбулися традиційні та нові міжна-
родні проекти – «10 тенорів», «Вечір 
мюзиклу», «Музика сердець», «Штра-
ус в опереті», «Тобі, коханій…», «Му-
зика з кінофільмів. Дубль 4», «Кон-
церт угорської музики» за підтримки 
Посольства Угорщини в Україні, Кон-
церт за підтримки Посольства Ру-
мунії в Україні, «Космічна симфонія» 
з легендарним лідером гурту «Space» 
Дідьє Маруані. 

84-й сезон скоро завершиться, 
а Національна оперета активно 

Катерина Морозова 

готується до нових творчих злетів 
у новому, ювілейному 85-му теа-
тральному сезоні! 
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Міжнародний музичний фестиваль 
«О-Фест 2019» відбудеться 8 та 9 червня 
у Києві та у Бучі. Цього року киян та го-
стей міста чекають мистецькі зустрічі біля 
Арки дружби народів у Хрещатому парку. 
Концерт, майстер класи, дитячі розваги – 
програма фестивалю дивуватиме новими 
сюрпризами!

Солісти провідних театрів із 15 країн 
світу представлятимуть головну музичну 
програму – грандіозний концерт: 8 червня 
– open-air у Літньому театрі міського бу-
чанського парку та 9 червня – на головній 
сцені Національної оперети України.  

International music festival «O-Fest 2019» 
will take place on the 8th and 9th of June in the 
cities of Kyiv and Bucha. This year, Kyivites and 
guests of the city will be able to attend artis-
tic rendezvous near the Arch of Friendship in 
Khreshcharyi park. A concert, master classes, 
infantine pastimes – the programme of the fes-
tival will bring a lot of nice surprises!

Soloists of the leading theatres from 15 
countries of the world will present the main 
musical event – a gala concert: on the 8th of 
June – open-air in the Summer Theatre of the 
Bucha city park, and on the 9th of June – on 
the main stage of the National Operetta of 
Ukraine.

Operetta News. Інформаційно-рекламне виданняНовини

«О-Фест 2019»

«О-Fest 2019»
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Ігор Ярошенко. Диригент-по-
становник фестивалю, головний 
хормейстер театру, заслужений 
діяч мистецтв України 

8 та 9 червня 2019 року вже 
всьоме Національна оперета про-
веде Міжнародний музичний фе-
стиваль «О-Фест», який є визнач-
ною подією для нашого театру та 
українського мистецтва в цілому, 
адже такий культурний захід по-
пуляризує Національну оперету та 
українське мистецтво в багатьох 
країнах світу, а український гля-
дач отримує можливість почути 
всесвітньовідому класику, арії з 
відомих оперет, опер, мюзиклів, 
а також найкращі зразки світової 
естради у виконанні артистів з ба-
гатьох країн світу. В цьому році 
вперше на «О-Фест» приїдуть гості 
з Об’єднаних Арабських Еміратів 
та Ірану, а також вже знані для на-
шої публіки представники Румунії 
Тіна Мунтяну та Альфредо Паску, 
наш друг з Грузії Георгі Цхададзе, 
представники з Болгарії, Польщі, 
Китаю, Молдови, Литви, Казахста-
ну, Узбекистану, Білорусі. 

Ihor Yaroshenko. Stage conductor 
of the festival, Chief Chorus Master 
of the theatre, Merited Art Worker of 
Ukraine 

On the 8th and 9th of June, 2019, 
the National Operetta will for the 
seventh time hold international 
music festival «О-Fest» – a mile-
stone event for our theatre and the 
Ukrainian art in general, since this 
cultural event promotes the Nation-
al Operetta and the Ukrainian art in 
many countries of the world, while 
the Ukrainian viewers can hear 
world-famous classics, arias from 
known operettas, operas, musicals, 
as well as the best pieces of the world 
variety stage performed by artists 
from many countries of the world. 
This year, «О-Fest» will for the first 
time welcome guests from the Unit-
ed Arab Emirates and Iran. Romani-
an Tina Munteanu and Alfredo Pas-
cu, our friend from Georgia Giorgi 
Tskadadze, familiar for the local au-

Оксана Мадараш. Диригент 
Національної оперети України, 
заслужена артистка України 

За час свого існування «О-Фест» 
став знаковим явищем в культур-
ному житті України. Сьогодні, коли 
наша країна інтегрується у європей-
ську спільноту, у Києві збільшується 
кількість міжнародних культурних 
проектів, мистецьких фестивалів. 
Проведення фестивалю стало гар-
ною традицією та  дає можливість 
одночасно доторкнутися до чарів-
ного мистецтва оперети, опери та 
мюзиклу, відкрити нові імена тала-
новитої молоді.  

Oksana Madarash. Сonductor of 
the National Operetta of Ukraine, 
Merited Artist of Ukraine 

Over its short history, «О-Fest» 
has become a landmark event in the 
cultural life of Ukraine. Now, as our 
country gets integrated in the Europe-
an family, the number of international 
cultural projects and art festivals in 
Kyiv is growing. Organisation of this 
festival became a good tradition that 
gives an opportunity to simultaneous-
ly touch the charming arts of operetta, 
opera and musical, and to discover 
talented young names.

Сергій Голубничий. Диригент 
Національної оперети України

Міжнародний музичний фести-
валь «О-Фест» – це яскрава музич-
на подія, яка посіла гідне місце се-
ред розмаїття музичних подій, що 
нині відбуваються в Україні. Куль-

Сергій Дідок. Диригент Націо-
нальної оперети України

Міжнародний фестиваль мис-
тецтв «О-Фест» став справжнім свя-
том класичного мистецтва. На два 
дні Київ і Буча стають мистецькими 
центрами, куди з’їжджаються кращі 
творчі колективи та солісти Украї-
ни й зарубіжжя, аби мовою музики 
об’єднати світ. «О-Фест» завдяки 
таланту, енергії його учасників і ор-
ганізаторів, об’єднаних шляхетними 
гуманістичними ідеалами, став важ-
ливою подією не тільки в мистець-
кій, а і в суспільній царині України.  

Sеrhiy Didok. Conductor of the 
National Operetta of Ukraine

International art festival «О-Fest» 
has become a true feast of classic arts. 
For two days, Kyiv and Bucha turn into 
centres of arts, attended by the best cre-
ative teams and soloists from Ukraine 
and abroad, seeking to unite the world 
with the language of music. Thanks to 
the talent and energy of its participants 
and organisers, united by the noble hu-
manist ideals, «О-Fest» became a big 
event not only in the artistic but also in 
the social domain in Ukraine. 
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тура будь-якої країни світу – це ін-
вестиція в потенціал міста, регіо-
ну, країни. Сьогодні в Україні саме 
культура відіграє ключову роль 
– відбудовує, об’єднує, дарує гар-
монію та надію.  Музиканти та солі-
сти-вокалісти, які дарують зі сцени 
вишукані музичні композиції, на-
дихають на віру у світле майбутнє 
та торжество високого мистецтва.  

Serhiy Holubnychyi. Conductor 
of the National Operetta of Ukraine

International music festival 
«O-Fest» is a bright musical happen-
ing that occupies a decent place among 
many musical events taking place in 
Ukraine now. Culture of any country 
of the world is an investment into the 
potential of the city, region, and the 
nation. Today, culture plays the key 
role in Ukraine – it reanimates, unites, 
gives harmony and hope.  Musicians 
and solo singers who deliver refined 
musical compositions from the stage, 
inspire belief in a bright future and tri-
umph of High art.  

dience, will come; representatives of 
Bulgaria, Poland, China, Moldova, 
Lithuania, Kazakhstan, Uzbekistan, 
Belarus, and our Ukrainian voices 
will present an unforgettable feast of 
music and beauty to the public.
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– stage director, People’s Artist of 
Ukraine,

Sviatoslav Ivanovych Lytvynenko 
– stage conductor, People’s Artist of 
Ukraine,

Vadym Valeriyovych Prokopenko 
– stage ballet master, Merited Artist 
of Ukraine.

(2016), «Севільський цирульник» 
Дж. Россіні (2017), «Скрипаль на 
даху» Дж. Бока (2018) відзнаки 
отримали:

Струтинський Богдан Дмитро-
вич – режисер-постановник, на-
родний артист України,

Литвиненко Святослав Івано-
вич – диригент-постановник, на-
родний артист України,

Прокопенко Вадим Валерійо-
вич – балетмейстер-постановник, 
заслужений артист України.

22 травня 2019 року директор 
Департаменту культури КМДА 
Діана Попова та Голова постій-
ної комісії з питань культури, ту-
ризму та інформаційної політи-
ки Вікторія Муха в приміщенні 
Київської муніципальної академії 
естрадного і циркового мистецтв 
вручили нагороди кращим мит-
цям Києва. Визначення мит-

On May 22, 2019, the Director of 
the Department of Culture of the Kyiv 
City State Administration Diana Pop-
ova and the Chairperson of the Stand-
ing Commission for Culture, Tourism 
and Information Policy Viktoriya 
Mukha presented awards to the best 
men of arts from Kyiv in the premis-
es of the Kyiv Municipal Academy of 
Variety and Circus Arts. The winning 
artists were determined in nine nomi-
nations: literature, cinema, music, the-
atre, graphic art, journalism, folk arts 
and crafts, choreography, and circus. 
In the theatrical domain, the artistic 
prize «Kyiv» in honour of Amvrosiy 
Buchma was issued to the company of 
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Національна 
оперета України 
здобула кілька 
нагород Мистецької 
премії «Київ»

National Operetta of 
Ukraine won several 
awards of the artistic 
prize «Kyiv»

Типографія Софія-А
Висока якість за розумну ціну

sofia-a@ukr.net

ців-переможців відбулось у дев’я-
ти номінаціях: галузі літератури, 
кіномистецтва, музичної компо-
зиції, театрального і образотвор-
чого мистецтв, журналістики, 
народного декоративного мис-
тецтва, хореографії та циркового 
мистецтва. У галузі театрального 
мистецтва мистецькою премією 
«Київ» імені Амвросія Бучми наго-
роджено творчий колектив Націо-
нальної оперети України. За виста-
ви «Графиня Маріца» І. Кальмана 

the National Operetta of Ukraine. For 
staging of the plays «Countess Mar-
itza» by Imre Kálmán (2016), «The 
Barber of Seville» by Gioachino Ross-
ini (2017), and «Fiddler on the Roof» 
by Jerry Bock (2018), the awards were 
given to:

Bohdan Dmytrovych Strutynskyi 

Прокопенко Вадим Валерійович – балетмейстер-постановник, заслужений 
артист України, Литвиненко Святослав Іванович – диригент-постановник, 

народний артист України, Струтинський Богдан Дмитрович – режисер-
постановник, народний артист України
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17 червня 2019 року на експериментальній сцені 
«Stage_Lab» Національної оперети України відбулась 
прем’єра екзистенційної романтичної комедії «#На_
краю_світу».

«На малій сцені має бути максимальна щирість. На та-
ких постановках як  «#На_краю_світу» глядач має мож-
ливість приєднатись до подій, що відбуваються на сцені. 
Як говорив Лесь Курбас, – найважливіше в загальному 
ритмі досягнути такого ефекту, щоб заданий ритм зі сце-
ни бився з ритмом глядача. Мені видається, що на малій 
сцені це досягається набагато швидше, аніж на великій» – 
зазначив перед прем’єрою генеральний директор-худож-
ній керівник Національної оперети України, народний 
артист України Богдан Струтинський.

«Для світу такі формати вистав – не новина. Соціаль-
ні мережі стали настільки важливою частиною життя, 
що це не можливо ігнорувати. Тому «facebook» став 
дуже хорошою алегорією всієї теми п’єси», – зазначив 
режисер-постановник вистави Дмитро Захоженко.

On the 17th of June, 2019, the experimental stage «Stage_
Lab» of the National Operetta of Ukraine showed the pre-
miere of the existential romantic comedy «#At_the_World’s_
End».

«On the small stage, you must be utmost sincere. At per-
formances like  «#At_the_World’s_End», the viewer can join 
the events unfolding on the stage. As Les Kurbas put it, – it is 
most important is to produce such an effect that the rhythm 
set by the stage is timed with the rhythm of the viewer in a 
common heartbeat. It seems to me that on a small stage this 
can be achieved much faster than on a big one» – the Di-
rector General and Art Director of the National Operetta of 
Ukraine, People’s Artist of Ukraine Bohdan Strutynskyi said 
before the premiere.

«For the world, such formats of performances are not a 
novelty. Social networks have become such an essential part 
of life that they can no longer be ignored. So, «facebook» has 
became a very good allegory of the whole theme of the play», 
– said the stage director of the play Dmytro Zakhozhenko.

Прем’єра

Прем’єра «#На_краю_світу» 

First night of «#At_the_World’s_End»  

N 9–10 (31–32). Травень–червень 2019 р.

Сцена з вистави

Режисер-постановник – Дмитро Захоженко, Август – 
Ігор Чебан, Юля – Катерина Алексєєва, генеральний 
директор-художній керівник Національної оперети 

України Богдан Струтинський

Сцена з вистави

Торгово-промислова палата;
готель «Дніпро»; готель «Братислава»; готель «Київ»; 
готель «Хрещатик»; бутик-готель «Opera»
Мережа ресторанів «Сarte BLANCHE»:
ресторан «Конкорд», ресторан «Мarokana», ресторан «Курені», 
ресторан «TOUCH CAFE», ресторан «Va BENE bistro».
Мережа ресторанів «Козирна карта»: ШАТО Роберт Домс,
Bakkara Art-Hotel, Amber, «Гранд Піано Кафе», «PetruS-ь»,
«Чорне Порося», Spotykach, «Казбек», «Караван»,

«Operetta News» розповсюджується:  
«Нон-Стоп», «Тюбетейка на Тарасівській», «Хінкалі».
Міністерство культури 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»

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
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Прем’єра бродвейського 
мюзиклу «Сімейка Аддамсів»

19 квітня на головній сцені Національної 
оперети України відбулась прем’єра бродвей-
ського мюзиклу «Сімейка Аддамсів». Най-
очікуваніша прем’єра року пройшла з ан-
шлагом. Історія про інфернальну родину, яка 
завоювала мільйони сердець по всьому світу, 
не залишила жодного присутнього на виставі 
байдужим.

Над виставою працювала литовська по-
становча група, до якої увійшли режисер-по-
становник Кестутіс Стасіс Якштас, худож-
ник-постановник Гінтарас Макаревічус та 
балетмейстер-постановник Дайнюс Бервінгіс, 
а потужний музичний супровід забезпечив 
оркестр Національної оперети під орудою ди-
ригентки-постановниці мюзиклу – заслуженої 
артистки України Оксани Мадараш. Переклад 
українською робила вже відома глядачу опе-
рети Яна Іваницька.

«При створенні проекту враховували пси-
хофізику вітчизняного театру. Тож окрему 
увагу приділили перекладу діалогів. Їх адапту-
вали під український менталітет, характер та 
гумор», – зазначив генеральний директор-ху-
дожній керівник Національної оперети Богдан 
Струтинський.

Сцена з вистави

Йорш – Дем’ян Шиян, Мортиція – Мар’яна Боднар, Гомез – 
Сергій Яцук, Хитун-дворецький – Олександр Харламов, Середа – 

Ольга Федоренко, Лукас – Олексій Кириллов

Сцена з вистави
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On the 19th of April, the main stage of the 
National Operetta of Ukraine gave the first per-
formance of the Broadway musical «The Addams 
Family». The most expected premiere of the year 
saw the full house. No one of those present at 
the show stayed indifferent to the story of the 
infernal family that had won millions of hearts 
all over the world.

The show was prepared by a Lithuanian pro-
duction team, comprised of stage director Kęstu-
tis Stasys Jakštas, production designer Gintaras 
Makarevičius and stage ballet master Dainius 
Bervingis, while the powerful musical accom-
paniment was provided by the orchestra of the 
National Operetta led by the musical’s stage con-
ductor – Merited Artist of Ukraine Oksana Ma-
darash. The Ukrainian translation was made by 
Yana Ivanitska, well known to operetta goers.

«When implementing this project, we took 
into account the psychophysics of the domestic 
theatre. So, particular attention was paid to the 
translation of the dialogues. They were adapted 
to the Ukrainian mentality, spirit, and humour», 
– said Director General and Art Director of the 
National Operetta Bohdan Strutynskyi.

Прем’єраN 9–10 (31–32). Травень–червень 2019 р.

First night of the Broadway 
musical «The Addams Family»

Середа – Тетяна Дідух, Гомез – Євген Прудник, Мортиція – 
заслужена артистка України Ася Середа-Голдун, Дядько Гній – 

Дмитро Грішин, Бабуся – заслужений працівник культури 
України Зоя Кравченко

Йорш – Дмитро Вівчарюк, Мортиція – заслужена артистка 
України Ася Середа-Голдун

Гомез – Сергій Яцук, Мортиція – Мар’яна БоднарГомез – Сергій Яцук, Мол – заслужений артист 
України Сергій Авдєєв



12

Operetta News. Інформаційно-рекламне виданняНовини

«Космічна симфонія» 
Дідьє Маруані у 
супроводі симфонічного 
оркестру та хору Національної 
оперети України

«Space Symphony» of Didier 
Marouani accompanied by the 
symphony orchestra and chorus 
of the National Operetta of 
Ukraine

25 та 26 травня 2019 року кияни та гості міста від-
значили День столиці та День Києва. Чимала кількість 
мистецьких та розважальних подій відбулась на голов-
ному майданчику святкування – Контрактовій площі.

Родзинкою свята став концерт легендарного гурту 
«Space» Дідьє Маруані у супроводі симфонічного ор-
кестру та хору Київського національного академічного 
театру оперети. Шалена енергетика, неймовірна атмос-
фера, легендарна музика і незабутній концерт.

Прекрасний спільний проект відбувся завдяки зла-
годженій професійній роботі симфонічного оркестру 
Національної оперети, гурту «Space» та Департаменту 
культури Київської міської державної адміністрації на 
чолі з Діаною Поповою.

«Ми витратили дуже багато сил для того, аби зараз 
бачити щасливі обличчя киян навколо. Я можу з впев-
неністю сказати, що Київ заслуговує на те, аби ним пи-
шатися, адже все починається саме тут. Це серце, що 
змушує всю країну дихати на повні груди і ми готові 
докласти ще більший максимум зусиль», – сказала пані 
Діана Попова.

On the 25th and 26th of May, 2019, Kyivites and guests 
of the city celebrated the Days of the Capital City of Kyiv. 
Quite a few artistic events and entertainments took place 
in the main venue of the festivities – Kontraktova Square.

Termed as the highest point of the festivities may be the 
concert of the legendary «Space» band of Didier Marouani 
accompanied by the symphony orchestra and chorus of the 
Kyiv National Academic Theatre of Operetta – the unri-
valed drive, incredible atmosphere, legendary music, and 
unforgettable concert.

This marvellous joint project became possible thanks to 
the concerted professional work of the symphony orchestra 
of the National Operetta, «Space» band and the Depart-
ment of Culture of the Kyiv City State Administration led 
by Diana Popova.

«We spared no efforts to see happy faces of Kyivites 
around now. I can say with confidence that Kyiv deserves 
to be proud of, since everything begins here. It is the heart 
that makes the whole country to breathe in great lungful, 
and we are ready to expend even more efforts», – said Ms 
Diana Popova.



13

Noblesse obligeN 9–10 (31–32). Травень–червень 2019 р.

This is the Style!

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

067 209 3315
www. gratus.style

Комічна опера «Севільський цирульник». На сцені Національної оперети України – 
заслужена артистка України Галина Грегорчак-Одринська в ролі Розіни
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Operetta News / «Оперета Ньюз». Щомісячне інформаційне видання Репертуар

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


