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Ми дякуємо за Ваші оплески та за те, що впродовж всіх 
років і до сьогоднішнього дня, в рік нашого 85-го юві-
лею, Ви були та є з нами і підтримуєте нас. Любов гля-
дача до творчості Національної оперети України – 
це та рушійна сила, яка надихає колектив театру на 
відкриття нових творчих світів, спонукає до втілен-
ня нових ідей і сміливих рішень. Завдяки Вам в театрі 
вирує життя: відбуваються гучні прем’єри, втілюють-
ся цікаві творчі експерименти, ставляться різноманіт-
ні концертні програми, відкриваються сценічні май-
данчики. 

Оперета – це завжди свято. Кожна наша вистава ство-
рена для того, аби дарувати Вам радість та оптимізм. Через 
музику, акторську гру та пластику ми передаємо Вам 
частку нашої душі та нашу філософію. 

Театр – це проекція майбутнього держави, ві-
дображення сучасності і трансформація ре-
альності в ідеалістичний світ, де пану-
ють мораль та духовність. Це перетво-
рення вкрай необхідне нашому суспіль-
ству, нашим людям – як чисте повітря, 
як ліки для зцілення нації. Ми прагне-
мо, щоб разом із нами Ви хоч на мить пе-
ренеслися у багатий всесвіт фантазії і не-
ймовірної уяви талановитих людей, який 
відкриває Театр.  

Наша творчість – з любов’ю до Вас!
З повагою,
Генеральний директор-художній 
керівник Національної оперети 
України, народний артист України  
Богдан Струтинський  

Thank you for your applause, and for being with us 
and supporting us all these years, till this day of our 
85th anniversary. You were and remain with us and 
support us. The audience’s affection for the creation of 
the National Operetta of Ukraine has been the driving 
force that inspires the theatre company to discover new 
creative worlds, prompts us to implement new ideas and bold solutions. Thanks to you, the Theatre life is in full swing: 
sensational premieres take place, interesting creative experiments are implemented, various concert programs are 
staged, performance venues are opened. 

Operetta always brings joy. Every our performance is designed to make you happy and optimistic. We transmit to 
you a piece of our soul and our philosophy – with music, acting, and plastics. 

Theatre is the projection of the country’s future, reflection of its present and transformation of the reality into the 
ideal world, ruled by morality and spirituality. This transformation is highly needed by our society, our people – like 
fresh air, like a cure for the nation. We want you to move with us at least for a moment to the rich universe of fantasy 
and incredible imagination of the talented people, presented by the Theatre. 

Our creation is inseparable from our love for you!
Respectfully,
Director General and Art Director of the National  Operetta of Ukraine, 
People’s Artist of Ukraine      
Bohdan Strutynskyi 

Шановні глядачі та друзі 
Національної оперети України!

Dear viewers and friends 
of the National Operetta 
of Ukraine!
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Національної оперети України

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, «Чорне Порося», Spotykach, «Караван», 
«Нон-Стоп», «Тюбетейка на  Тарасівській», «Хінкалі», 
«Хінкалі на Оболоні», SODA bar.
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»

«Operetta News» розповсюджується:  
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З 3 по 6 листопада творча делега-
ція Національної оперети України 
перебувала з гастролями у Порту-
галії. 5 листопада відбувся концерт 
«Ніч української оперети в Ліса-
боні» («Noite de opereta ukraniana 
em Lisboa») у Театрі Політеама 
(Teatro Politeama) в Лісабоні. Гля-
дачі тепло зустріли українських 
вокалістів: заслужену артистку 
України Олену Арбузову, заслуже-
ну артистку України Валерію Туліс, 
заслуженого артиста України Іго-
ря Левенця, заслужену артистку 
України Галину Грегорчак, Воло-
димира Одринського, Олександра 
Чувпила. Гучними оплесками обда-
ровували глядачі солістів балету – 
заслужену артистку України Юлію 
Ільченко та Владислава Синька, 
які доповнили вокальні номери та 
виступали сольно. Особливо гля-
дачам сподобався танець «Чабани» 
(муз. А. Хелемського) та «Гопак» з 
оперети О.  Рябова «Сорочинський 
ярмарок» у виконанні В. Синька. 
В концерті прозвучали арії з опер 
«Ріголетто», «Травіата» Дж. Верді, 
«Чарівна флейта» В. Моцарта, «На-
талка Полтавка» М. Лисенка, а та-
кож оперет – «Графиня Маріца», 
«Сільва», «Баядера» І. Кальмана, 

On November 5, 2019, in Lisbon, 
in Teatro Politeama-Filipe La Féria, 
with the assistance of the Embassy 
of Ukraine in Portugal, the concert 
by the soloists from the National 
Operetta of Ukraine took place. 
On the eve of the concert, Director 
General, artistic administrator of 
the Kyiv operetta theater Bohdan 
Strutynkyi with a delegation of actors 
had a meeting with the Extraordinary 
and Plenipotentiary Ambassador of 
Ukraine in Portugal Inna Ohnivets.

Концерт в 
Португалії

Concert in Portugal

Комерційний директор Національної оперети України, заслужений праців-
ник культури Оксана Когут, Генеральний директор-художній керівник Націо-

нальної оперети України, народний артист України  Богдан Струтинський 
та головний балетмейстер Національної  оперети України, заслужений 

артист України Вадим Прокопенко

Директор Театру Політеама Філіпе 
Ла Ферія, Надзвичайний і Повноваж-

ний Посол України в Португалії 
Інна Огнівець та  Генеральний дирек-
тор-художній керівник Національної 
оперети України, народний артист 

України Богдан Струтинський

«Країна посмішок», «Циганська 
любов», «Весела вдова» Ф. Легара, 
«Циганський барон» Й. Штрауса 
та ін. Шанувальники класичної 
музики високо оцінили високий 
професійний рівень артистів На-
ціональної оперети України. А 
«Червону руту» на музику і слова 
В. Івасюка – співав увесь зал.

Концерт відбувся з великим 
успіхом і був реалізований за під-
тримки Міністерства закордонних 
справ України та Посольства Украї-
ни в Португалії.

«Нас дуже тепло прийняли. 
Відбулася зустріч представників 
Національної оперети України з 
Надзвичайним і Повноважним По-
слом України в Португалії Інною 
Огнівець. Ми дуже вдячні пані По-
сол за організацію нашого концер-
ту. Під час зустрічі з нею обгово-
рювали подальші плани. Сподіває-
мося, що відбудеться ще не один 
концерт і не тільки на сцені Театру 
Політеама у Лісабоні, а й в інших 
містах Португалії», – розповів гене-
ральний директор-художній керів-
ник театру, народний артист Украї-
ни Богдан Струтинський.

Під час поїздки керманич Націо-
нальної оперети зустрівся з дирек-
тором Театру Політеама Філіпе Ла 
Ферія. Керівники двох європейсь-
ких театрів підписали договір про 
співпрацю.
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Національна оперета – один із найстаріших закла-
дів музично-театрального мистецтва та єдиний в своє-
му жанрі театр в Україні. Він є послідовником традицій 
театру корифеїв, в основі якого лежить природа музич-
но-драматичного театру. 

Саме в приміщенні Народного Троїцького дому, 
де сьогодні працює Національна оперета, у 1907 році 
М. Садовським був заснований перший стаціонарний 
український театр. Корифеї, які працювали в театрі від 
початку свого існування, – визначні постаті не лише 
в театральній, а й у громадсько-політичній сфері, які 
творили в ім’я становлення української національної 
свідомості – Марія Заньковецька, Марко Кропивниць-
кий, Панас Саксаганський, Микола Садовський та 
інші. На сцені Київської оперети свого часу відбулася 
прем’єра вистави «Наталка Полтавка» видатного укра-
їнського композитора Миколи Лисенка.

Народження Київського театру оперети позначають 
двома датами 13 січня 1934 року, коли було відкрито 
стаціонарний театр музичної комедії під керівництвом 
В. Бенедиктова та 14 грудня 1935 року, коли відбулася 
перша прем’єра – «Летюча миша» Й. Штрауса, а незаба-
ром світло рампи побачила вистава, вперше поставле-
на українською мовою, «Продавець птахів» К. Целлера. 

Головним принципом творчого життя колективу 
було обрано шанобу до надбань спадщини класичної 
оперети. Ці засади й надалі визначали сміливі мистець-
кі пошуки фундаторів столичного колективу. На сцені 
театру працювали визнані майстри: Д. Шевцов, О. Ми-
хайлов, К. Мамикіна, В. Борисенко, видатні режисери, 
диригенти та композитори О. Рябов, В. Бегма, В. Шу-
лаков, С. Сміян, Б. Шарварко, Ю. Рибчинський, В. Лу-
кашов, О. Сегаль та багато інших. Скарбом і гордістю 
трупи театру оперети є провідні майстри сцени, 
народні артисти України – Т. Тимошко-Горюшко, 
Л. Маковецька, С. Павлінов, В. Чемена, О. Трофимчук, 
О. Кравченко, В. Богомаз, М. Бутковський, В. Рожков. 

Репертуар театру наповнювали найрізноманітніші 
за жанрами та тематикою вистави: «Три мушкетери» 
М. Дунаєвського, «Товариш любов» В.Ільїна, «Фіалка 
Монмартру», «Принцеса цирку», «Сільва», «Баядера» 
Імре Кальмана, «Севастопольський вальс» К. Лістова, 
«Кадриль» В. Гроховського, «Зоряний час», «Сто перша 
дружина султана» А. Філіпенка.

З 2003 р. Київський театр оперети очолив генераль-
ний директор-художній керівник, народний артист 
України Б. Струтинський, на долю якого випало від-
крити нову сторінку в історії творчого колективу. За 
короткий час під орудою молодого керівника київська 
оперета набула кардинальних змін. В першу чергу це 
було пов’язано з оновленням творчого складу та успіш-
ними класичними та сучасними постановками. Режи-
сер сміливо запровадив неординарні заходи, запросив 
молодь та створив сприятливі умови для творчої само-
реалізації. Останні театральні сезони ознаменувалися 
для театру оперети значними змінами і позитивними 
зрушеннями у творчому житті. «Час вимагає від театру 
щоразу дивувати глядача сучасним поглядом на старі 
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Національній опереті України – 
85 років!

речі», – переконаний Богдан Струтинський. Сьогодні 
в театрі працює  молода талановита команда поста-
новників, потужна трупа, якій під силу виконання 
творчих завдань будь-якої складності.

 На сцені оперети почали з’являтися музичні виста-
ви для дітей, якими щиро захоплюються юні глядачі. 
Великим досягненням театру є відкриття нових сценіч-
них площадок: камерної сцени «Театр у фойє» у жовтні 
2004 року; «Музичної вітальні», де проходять камерні 
вокальні та інструментальні вечори у 2009 році; експе-
риментальної сцени «Stage_Lab» у 2017 році та «Сце-
ни77» у листопаді 2018 року. 2004 року театру було на-
дано новий статус – Київський академічний театр опе-
рети. У грудні 2009 року Київський академічний театр 
оперети удостоєний статусу «Національного».

Визначною подією в житті театру стала прем’єра 
української оперети «Сорочинський ярмарок» О. Ря-
бова, (режисер-постановник Б. Струтинський), яка 
2009 року отримала театральну премію «Київська Пек-
тораль» «За кращу музичну виставу». Цю премію театр 
отримував протягом наступних років: у 2014 році – 
мюзикл О. Колкера «Труффальдіно із Бергамо», у 2016 
році – оперета І. Кальмана «Графиня Маріца», у 2018 
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дипломатів, політиків країн. Завдяки фестивалю краї-
ни-учасниці можуть презентувати свою культуру i су-
часні мистецькі надбання. Учасниками заходу є митці 
та творчі колективи з України, Австрії, Польщі, Угор-
щини, Словаччини, Румунії, Молдови, Мексики, Чехії, 
Естонії, Азербайджану, Грузії, Латвії, Литви, Естонії,  
Болгарії, Молдови, Франції, Білорусі, США та інші.  

У Міжнародний день музики 1 жовтня 2013 року 
урочисто відкрив свій перший сезон Мистецько-кон-
цертний центр ім. Івана Козловського Національної 
оперети України. У самому серці столиці звучать опе-
ри, ставляться музичні вистави, проходять концерти 
та майстер-класи. У репертуарі закладу – літературні 
та поетичні вечори, конференції, тренінги, вернісажі, 
бенефіси, форуми і інші культурні акції. 

Сьогодні Національна оперета позиціонує себе як 
театр широкого профілю, де з успіхом іде класична 
оперета, опера, балет, сучасні й класичні мюзикли, ши-
роко представлені різноманітні концертні програми, 
драматичні та моновистави,  сміливо втілюються різ-
номанітні творчі експерименти. Національна оперета 
України – це авангардний, поліфункціональний му-
зичний театр з чітко визначеною стратегією розвитку, 
який постійно розширює світогляд своєї трупи і її гля-
дачів, засвоюючи найрізноманітніші стилі і напрямки, 
запрошує артистів з інших театрів і країн, знаходиться 
у постійному пошуку нових творчих ідей. Адже сучас-
ний театр повинен випереджати смаки публіки, спри-
яти формуванню нових естетичних пріоритетів, знайо-
мити глядача із кращими здобутками світового музич-
ного театру. І сьогодні це дозволяє театру презентувати 
себе на міжнародному рівні, їздити на закордонні га-
стролі і фестивалі, відчуваючи себе в європейському 
контексті.

Беручи за мету ідею офіційного слоґану театру: «Ки-
ївський національний академічний театр оперети – 
КРОК ДО СВЯТА!», творчий колектив намагається да-
рувати своїм глядачам відчуття справжнього свята.
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році – мюзикл Дж. Бока «Скрипаль на даху» (всі поста-
новки вистав-переможців були здійснені народним ар-
тистом України Богданом Струтинським). В 2014 році 
приз Київської пекторалі «За вагомий внесок у розви-
ток театрального мистецтва» отримав генеральний ди-
ректор-художній керівник Національної оперети Укра-
їни, народний артист України Богдан Струтинський.   

Водночас Київська національна оперета веде актив-
ну гастрольну та фестивальну діяльність в Україні та 
за її межами – кращим виставам колективу аплодували 
глядачі у Чернівцях, Львові, Івано-Франківську, Черка-
сах, Чернігові, Донецьку, Вінниці. Неодноразово театр 
ставав учасником театральних фестивалів у Румунії, 
Сербії та Литві. Вистави театру ставали переможця-
ми численних Міжнародних та всеукраїнських фести-
валів: «Золоті оплески Буковини», (Чернівці), «Viata e 
frumoasa» («Життя прекрасне!») (Бухарест, Румунія), 
«Класика сьогодні» (Дніпродзержинськ), «Мельпомена 
Таврії» (Херсон), «Zilele Monteorului» (Сарата Монтеру, 
Румунія), тощо.

У червні 2013 року за ініціативи Богдана Струтин-
ського вперше в Україні відбулась подія світового зна-
чення – Міжнародний музичний фестиваль «О-FEST». 
Музично-театральний проект, заснований Київським 
національним академічним театром оперети, гармо-
нійно поєднав у собі класичний та «open-air» формат. 
У основній програмі фестивалю – оперета, мюзикл та 
опера у виконанні учасників фестивалю, а у численних 
виступах гостей фестивалю ще й джаз, фольк, естрадна 
музика, сучасна поезія, саунд-інсталяції та чимало но-
вацій. У 2019 році фестиваль відбувся вшосте. У травні 
2016 року в Івано-Франківську за ініціативи Богдана 
Струтинського відбулася ще одна визначна мистець-
ка подія – перший Міжнародний фестиваль мистецтв 
«Карпатський простір», який відразу став визначатися 
масштабною культурною подією міжнародного рівня з 
потужним інструментом культурної дипломатії, май-
данчиком для щорічних зустрічей митців, бізнесменів, 

Олександр Сегал.
Головний балетмейстер Київського 
національного академічного театру 

оперети (1980–2010)

Народний артист України 
Сергій Сміян. З 1981 по 1997 роки 

очолював Київський театр оперети. 
З 1997 року по 2014 роки –  

режисер-постановник театру

Олексій Рябов – диригент 
Київського театру музичної комедії 

з 1941 року, а в 1950–1955 – 
її художній керівник
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The National Operetta is one of the 
oldest institutions in the field of mu-
sic and performing arts and the only 
theatre of the genre, active in Ukraine. 
It pursues the traditions of the theatre 
of scene elders, based on the unique 
nature of a musical and drama theatre. 

It was in the premises of the Trin-
ity Community Hall, now housing 
the National Operetta, where Mykola 
Sadovskyi founded the first perma-
nent professional Ukrainian theatre 
in 1907. The birth of the Kyiv Theatre 
of Operetta was marked by two dates: 
January 13, 1934, when the perma-
nent musical comedy theatre under 
the direction of Benedyktov was in-
augurated, and December 14, 1935, 
when the first premiere – “The Bat” by 
Johan Strauss – took place, and soon 
afterwards, the first play was staged 
in the Ukrainian language: the “Bird 
Seller” by Carl Zeller. 

Starting from 2003, the Kyiv Oper-
etta Theatre is led by the new director 
general and art director, People’s Art-
ist of Ukraine Bogdan Strutinskyi, and 
it fell to his lot to open up a new page 
in the creative team’s history. Over a 
short period of time, the Kyiv Oper-
etta led by the young director saw fun-
damental changes. Currently, the The-
atre features a young talented team of 
stage managers and a potent company 
capable of implementing creative mis-
sions of any complexity. The Theatre’s 
big accomplishments included inau-
guration of new performance venues: 
the Theatre in the Lobby chamber 
stage - in October, 2004; the Musical 
Lobby, hosting chamber vocal and 
instrumental evenings, in 2009; an 
experimental stage - Stage_Lab - in 
2017, and Stage77 - in November, 
2018. In 2004, the theatre gained a 
new status as the Kyiv Academic The-
atre of Operetta. In December, 2009, 
the Kyiv Academic Theatre of Oper-
etta was awarded the title of National.

The premiere of the Ukrainian op-
eretta “Sorochyntsi Fair” by Oleksiy 
Ryabov (staged by Bogdan Strutin-
skyi) became a milestone event in the 
Theatre’s life and was awarded with 
the “Kyiv Pectoral” theatrical prize 
“for the best musical performance” in 
2009. The Theatre won that prize on 

Operetta News. Інформаційно-рекламне виданняІсторичні сторінки 

National Operetta of 
Ukraine celebrates its 
85th anniversary!

Генеральний директор-художній керівник Національної оперети, народний 
артист України Богдан Струтинський відкриває Центр 

ім. Івана Козловського (осінь, 2013 року)
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a few more occasions in the subse-
quent years: in 2014 – for «Truffaldino 
of Bergamo» musical by A. Kolker, in 
2016 – for «Countess Maritza» oper-
etta by Imre Kálmán, in 2018 – for the 
«Fiddler on the Roof» musical by Jerry 
Bock (all the winning plays have been 
staged by People’s Artist of Ukraine 
Bohdan Strutynskyi). At the same 
time, the National Operetta is actively 
touring and taking part in festivals in 
Ukraine and abroad.

In May, 2013, at the initiative of 
Bohdan Strutynskyi, Ukraine for the 
first time hosted an event of a global 
scale – International Music Festival 
«О-FEST». In May, 2016, Bohdan 
Strutynskyi spearheaded another re-
markable artistic event – the First In-
ternational Art Festival «Carpathian 
Space» in Ivano-Frankivsk. On the In-
ternational Music Day, the 1st of Oc-
tober, 2013, Ivan Kozlovskyi Art and 
Concert Centre of the National Oper-
etta of Ukraine was solemnly inaugu-
rated and opened its first season. To-
day, the National Operetta positions 
itself as a versatile theatre, successfully 

combining classic operetta, opera, bal-
let, classic and modern musicals, pre-
senting a wide range of concert pro-
grammes, drama performances and 
one-man shows, boldly implementing 
various creative experiments. The Na-
tional Operetta of Ukraine is an ad-
vanced polyfunctional musical theatre 
with a clearly defined development 
strategy. 

Володимир Бегма.
Головний режисер Київського 

національного академічного театру 
оперети (1975–1981)
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МКЦ ім. Івана Козловського
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Художньо-керівний склад Національної оперети України
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Operetta News. Інформаційно-рекламне видання
Cолісти-вокалісти Національної оперети України
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Cолісти-вокалісти Національної оперети України
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Operetta News. Інформаційно-рекламне видання
Cолісти-вокалісти Національної оперети України

Балет Національної оперети України
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Балет Національної оперети України

Хор Національної оперети України
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Operetta News. Інформаційно-рекламне видання
Хор Національної оперети України
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Оркестр Національної оперети України

Хор
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Оркестр Національної оперети України
Operetta News. Інформаційно-рекламне видання
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Різдвяна музична лялькова фантазія для всієї родини 
«Вертеп. Казки тихої ночі» – це захоплива подорож у каз-
ковий і таємничий світ давніх обрядів та звичаїв наших 
предків, пов’язаних з Різдвяними святами.

На вас чекатиме  святкова забава  зі справжнім Різд-
вяним Вертепом, колядками та щедрівками, знайомство 
з магічним Дідухом, веселою Маланкою та Козою, а та-
кож  чудова захоплива історія про народження Різдвя-
ної Зірки.

Автентичні різдвяні колядки та щедрівки у виконанні 
солістів хору Національної оперети України, витончене 
та віртуозне звучання української бандури (у виконанні 
бандуристки Наталії Логощук) у поєднанні з традиціями 
найдавнішого українського вертепного театру ляльок по-
дарують вам відчуття справжнього різдвяного свята.

Вікова категорія 3+
Тривалість казки – 50 хв. Ціна – 150 грн.
P.S. В залі діє вільна посадка, для дорослих на стільчи-

ках, а дітки будуть вільно розміщені на подушках, тож 
просимо взяти змінне взуття.

АнонсВертеп. Казки тихої ночі 

N 4 (36). Листопад – грудень  2019 р.
Оркестр Національної оперети України
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Полювантизм – налаштування 
на позитив, пошук гармонії в не 
агресивній медитативній дії (по-
лювання на полотні пензлестріла-
ми), коли прицільність в даному 
випадку це – народження. Вільний 
постріл полювантизму це – пошук 
краси в кольоровій дії та, одночас-
но, налаштування на якісні зміни 
в суспільстві, це – уважність сьо-
годення, обережність в думках та 
висловлюваннях (бездумний по-
стріл – це як невиважене судження, 
думка, яка може зашкодити). По-
лювантизм – це своєрідний заклик 
прислухатися до простору, бути в 
гармонії, хоча інколи це навіть бо-
ляче, та в цьому – пошук гармонії. 
Так народжується істина: баланс 
між тишою та звуком, темрявою 
та світлом, дією та станом спокою. 
Кольоровий бум полювантизму це 
– пошук вільних думок, вільних від 
кайданів суспільства. Влучний іс-
торичний принт сучасного момен-
ту, мистецьке реаліті, яке застигає 
на полотні, як танок, це і є «полю-
вантизм».

Operetta News. Інформаційно-рекламне виданняАрт-фойє Національної оперети

«#Полювантизм #Polyuvantism». Юлія Єгорова-Рогова

Юлія Єгорова-Рогова народилася в Ужгороді, де в 1995 році закінчила 
училище ім. Ерделі (художня кераміка), а в 2011 році – Інститут ім. Ер-
делі (живопис). З 2000 року бере активну участь у всеукраїнських, міжна-
родних виставках та пленерах. Видано близько 10-ти книг з малюнками 
Юлії. З 2015 року є членом Національної Спілки Художників України. Твори 
знаходяться в муніципальних та приватних колекціях України, Франції, 
Німеччини, Словаччини, Угорщини, Канади, Сербії, Італії, Естонії, Лит-
ви. Проводить майстер-класи з гончарства та живопису, як на території 
України (Київ, Вінниця, Львівщина, Закарпатська область, Ужгород), так і 
за межами (Литва, Угорщина, Італія, Франція, Німеччина). 

«Поверхня Марсу». Глина, поливи, пензлестріли, лук
«The surface of Mars». Clay, irrigation, paintbrushes, bow

«Польові вогники». Папір, 
акварель, пензлестріли, лук

Field Lights. Paper,
watercolors, paintbrushes, bow

«Галактика». Полотно, олія,
пензлестріли, лук

«Galaxy». Canvas, oil paintbrushes, bow

«Метелики». Дерево, авторська 
техніка, пензлестріли, лук 
«Butterflies». Tree, copyright

appliances, paintbrushes, bow
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«#Polyuvantism». Yuliya Yehorova-Rohova
Polyuvantism means disposition 

to positive energy, search of harmony 
in non-aggressive meditative action 
(hunting on canvass, using brush-ar-
rows), where targeting means birth. 
The inciting shot of polyuvantism is 
the search of beauty in the colourful 
action and at the same time, disposi-
tion to qualitative changes in society, 
it is the thoughtfulness of the present 
day, caution in thoughts and expres-
sions (a mindless shot equals to an in-
considerate judgment, an opinion that 
may cause harm). Polyuvantism is 
kind of an appeal to listen to the space, 
to stay in harmony, even though this 
can be painful sometimes, but such is 
the search for harmony. In this way, 
the truth is born: as the equilibrium 
between silence and sound, dark and 
light, action and calm. The colourful 
boom of polyuvantism is a search of 
thoughts, free of the chains of socie-
ty. The precise historic imprint of the 
current instant, an artistic reality set 
still on canvass, as a dance – this is 
«polyuvantism».

Yuliya Yehorova-Rohova was born in Uzhhorod, where  she graduated from 
the Erdeli School (art pottery) in 1995, and from the Erdeli Institute (painting) 
– in 2011. She has been actively participating in all-Ukrainian and international 
exhibitions and plein-airs since 2000. Roughly a dozen of books have been pub-
lished, illustrated by Yuliya. She is a member of the National Union of Artists of 
Ukraine from 2015. Her works are displayed in municipal and private collections 
in Ukraine, France, Germany, Slovakia, Hungary, Canada, Serbia, Italy, Estonia, 
Lithuania. She delivers master classes in pottery and paining both in Ukraine (Kyiv, 
Vinnytsia, Lviv region, Transcarpathian region, Uzhhorod) and abroad (Lithua-
nia, Hungary, Italy, France, Germany).

Переглянути виставку 
можна в Арт-фойє 

на 2-му поверсі 
з 27 листопада по 

27 грудня 2019 року

You can see the exhibition 
in the Art-Foyer 

on the 2nd floor from 
November 27 to 

December 27, 2019
«Простір дня». Полотно, акрил, 

пензлестріли, лук

«Space of the Day». Canvas, acrylic,
paintbrushes, bow
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Noblesse oblige Operetta News. Інформаційно-рекламне видання

вул. Хрещатик 1/2, Kиїв, Україна, 02000
067 209 3315 www.artvivace.com

Заслужена артистка України Юлія Ільченко у виставі Національної оперети України 
«Лампа Аладдіна» С. Бедусенко

Досконалість у кожній лінії!
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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


