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15 вересня 2021 року відбувся Гала-концерт до 
відкриття 87 театрального сезону Національної 
оперети України. У концерті звучали арії з оперет І. 
Кальмана, Ж. Оффенбаха, Ф. Легара, вперше – музи-
ка з оперет англійського композитора А. Саллівана, 
пісні Е. Веббера і К. Портера, С. Діон, Стінга, А. Бано, 
інших. 

Перед початком святкового концерту відбулася 
зустріч керівництва та провідних фахівців театру із 
журналістами. Генеральний директор-художній ке-
рівник Національної оперети народний артист Укра-
їни Богдан Струтинський поділився з пресою плана-
ми нового сезону: «21 жовтня плануємо масштабний 
проєкт – концерт «Автентична британська музика. 
Бірмінгем-Київ», який реалізується за підтримки УКФ 
та Британської Ради в Україні. Впродовж сезону на 
глядачів чекають яскраві прем’єрні вистави – драма-
тична опера  «Амадеус» за В.-А. Моцартом у поста-
новці Максима Голенка, оперета «Сільва» І. Кальмана 
у моїй постановці. А також – спільна з італійським ре-
жисером Маттео Спіацці постановка музичної виста-
ви «Бал», – зазначив очільник театру. Для своїх шану-
вальників Національна оперета  підготувала концерт 
«Вечір вальсу», який відбудеться у листопаді, та низ-
ку спільних концертів із зарубіжними партнерами.

87-й театральний сезон 
Національної оперети України 

розпочато

87th theatrical season 
of National Operetta of Ukraine has begun! 

On 15 September 2021 Gala concert has taken 
place for the opening of 87th theatrical season of 
National Operetta of Ukraine. The arias from the 
operettas of І. Kalman, G. Offenbach, F. Legar have 
been performed in the concert, for the first time – 
the music from the operettas of English composer 
А. Sullivan, the songs by Е. Webber and К. Porter, С. 
Dion, Sting, А. Bano, others. 

Before the beginning of the gala concert the 
meeting of the leaders and leading specialists of 
the theatre with the journalists has taken place. 
The Director General – artistic director of National 
Operetta of Ukraine the People’s Artist of Ukraine 
Bohdan Strutynskyi shared with the press the plans 
of new season: «On 21 October we are planning 
a large project – the concert «Authentic British 
music. Birmingham – Kyiv», which is realized with 
the support of Ukrainian Cultural Foundation and 
British Council in Ukraine. During the season, the 
audience will see bright premieres - the musical 
«Amadeus» by W.-A. Mozart directed by Maksym 
Holenko, the operetta «Silva» by I. Kalman directed 
by me. And also – a joint production of the musical 
play «Ball» with the Italian director Matteo Spiazzi, - 
said the head of the theatre. In addition, the National 
Operetta plans to prepare for the fans a charming 
meeting with a waltz in a new project and hold joint 
concerts with foreign partners. 
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17-го та 31-го жовтня 2021 року в Національній опе-
реті України – нова квест-гра для дітей «Шукачі пригод».

З далекого минулого шукачі пригод прибули у тепе-
рішній час, аби віднайти секретний манускрипт, у якому 
вказано на точне місцезнаходження давнього магічного 
музичного інструменту, звуки якого спиняють будь-яке 
зло у світі. 

У шукачів є лише одна підказка і вона показує саме 
на театр оперети, адже у цьому місці у ХІХ столітті ви-
ник перший стаціонарний театр в Україн. І оскільки те-
атр музичний, то цілком ймовірно, що інструмент може 
бути саме у будівлі театру, де панує музика! 

Щоб знайти магічний музичний інструмент та вряту-
вати світ від тотального зла – необхідна допомога дітей! 
Шукачі ж можуть їм допомогти, надсилаючи підказки 
онлайн. 

Куратор проєкту – Тетяна Зілінська, фото – Оксана 
Лазепко

•  Захід розрахований на дітей від 5-ти до 10-ти 
    років.
•  Тривалість: 60 хвилин.
•  Ціна: 200 грн.  Квиток купується  тільки  для 
    дитини.  
•  Придбати сертифікат «Вихідний з оперетою» 
   можна в касах театру та на сайті.
Електронну версію сертифікату необхідно об-

міняти  на дитячий сертифікат «Вихідний з опере-
тою» перед початком вистави. Додаткова інфор-
мація за телефоном: (044)287 26 30.

Нова квест-гра для дітей 
«Шукачі пригод»

У 87-му театральному сезоні до пере-
ліку вистав з аудіодискрипцією додалися 
вистави для дорослого глядача – оперета 
В.Ільїна, В. Лукашова «За двома зайцями» 
та мюзикл Е.Ліппа «Сімейка Аддамсів». 

Аудіодискрипція – це спеціальний голосовий су-
провід, який з допомогою технічних пристроїв опи-
сує всі події, що відбуваються на сцені під час ви-
стави. В Національній опереті України вистави для 
незрячих/слабозорих глядачів супроводжує аудіо-
дискриптор. 

Послуга аудіодискрипції надається безкоштовно.

Вистави з аудіодискрипцією 
для дорослого глядача

Команда шукачів пригод: соліст Національної оперети Віталій Іванов, артистка хору Марія Ватутіна, артист балету Михайло Боцок
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17 вересня 2021 року генеральний директор-ху-
дожній керівник Національної оперети народний 
артист України Богдан Струтинський на запрошен-
ня керівництва Київського національного універ-
ситету культури і мистецтв (КНУКіМ) провів зустріч 
із студентами факультету музичного мистецтва (во-
калісти, диригенти та фольклористи), під час якої 
розповів про Національну оперету України, змоде-
рував акторський тренінг та поділився своїми дум-
ками з приводу сутності творчої професії: «Якщо 
ви пов’язуєте своє життя із мистецтвом, то будьте 
готові до критики і осудження. Але цього не слід 
боятися, особливо, коли впевнені у тому, що роби-
те. Якщо хочете бути хорошими спеціалістами, то 
раджу вести «творчий щоденник» – нотувати спо-
стереження, фіксувати нові думки, емоції. Згодом 
вони знадобляться. А ще раджу готуватися до усіх 
без винятку зустрічей, щоб знати більше. Усе знати 
неможливо, але ви мусите цікавитися новими тен-
денціями і зацікавлювати своїми знаннями».

Майстер-клас 
Богдана Струтинського 
для студентів КНУКіМ

Master class by Bohdan Strutynskyi 
for the students of Kyiv National University 

of Culture and Arts 

On 17 September 2021 the Director General 
– Art Director of National Operetta of Ukraine 
People’s Artist of Ukraine Bohdan Strutynskyi 
at the invitation of the management of Kyiv 
National University of Culture and Arts has held 
the meeting with the students of the Faculty 
of Musical Art (vocalists, musical directors and 
folklorists), during which he has told on National 
Operetta of Ukraine, moderated actors’ training 
and shared his thoughts on the essence of the 
creative profession: “If you connect your life with 
art, be prepared for criticism and reprehension. 
But this should not be feared, especially when you 
are sure of what you are doing. If you want to be 
a good specialists, I advise you to keep a «creative 
diary» – to note the observations, to record new 
thoughts and emotions. They will be needed 
later. And I also recommend you to prepare for 
all meetings without exception to know more. It is 
impossible to know everything, but you must be 
interested in new tendencies and provoke interest 
with your knowledge». 
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Масштабний проєкт Національної оперети України 
«Автентична британська музика. Бірмінгем–Київ», що 
реалізується спільно з Бірмінгемською оперою за під-
тримки УКФ та Британської Ради поєднує музичний 
театр і музичну освіту. Проєкт влючає: концерт бри-
танської музики на головній сцені Національної опе-
рети України, відеофільм-концерт за участю соліста 
Бірмінгемської опери, професора співу Королівської 
Музичної Академії Великобританії Марка Вайльда, 
майстер-класи з англійської вокальної мови, запуск 
двомовної, україно-англійської веб-платформи. Про-
єктом передбачена спеціальна комунікаційна програ-
ма для людей з інвалідністю. У ключових подіях про-
єкту поряд з професійними артистами і музикантами 
братимуть участь волонтери.  

Проєкт розпочався на початку 2021 року. Локда-
ун, що зупинив роботу театру, активізував діяльність 
команди проєкту, став поштовхом до пошуку альтер-
нативних форм спілкування з глядачами та нових теа-
тральних досліджень. Спочатку солістка Національної 
оперети України Мар’яна Боднар та арфістка Наталія 
Сміщенко виконали і записали дві британські пісні, 
що отримали захопливі відгуки користувачів соцме-
реж. За кілька місяців на камерній сцені Театру у фоє 
створили музичну феєрію «Містерії Туманного Альбі-
ону», де невеликій авдиторії глядачів успішно презен-
тували кельтські мелодії, шотландські пісні, ірландські 
танці. Згодом вирішили створити великий концерт 
британської музики, залучивши якомога більше лю-
дей, яким би вона подобалася.

Мар’яна Боднар: «На шляху реалізації проєк-
ту «Автентична британська музика. Бірмінгем–
Київ» мені пощастило зробити чимало музичних 
відкриттів: це фантастичні симфонічні твори на 
теми народної британської музики, веселі мелодії 
комічних опер, маловідомі хорові обробки шот-
ландських пісень Олександра Кошиця, важли-
ві для розуміння значення української музики в 
контексті світової музичної культури. Все почина-
лося із нашої зацікавленості британською музи-
кою, тепер, завдяки підтримці УКФ і Британської 
Ради, ми презентуємо великий проєкт, який попу-
ляризує музику Великобританії, несе її всім, хто 
любить красу, магію цього мистецтва і водночас 

Автентична британська музика. Бірмінгем-Київ

відкриваємо нові можливості для вивчення і ви-
конання музичних творів». 

Концерт британської музики на головній сце-
ні Національної оперети України – ключова подія 
україно-британського проєкту «Автентична бри-
танська музика. Бірмінгем–Київ». Диригент-поста-
новник Сергій Голубничий вважає, що програма 
концерту стане для українських слухачів путівни-
ком британської музичної культури.  

Сергій Голубничий: «У програму увійшли най-
популярніші британські твори різних епох: зву-
чать народні мелодії та їхні сучасні інтерпрета-
ції, хорові твори та інструментальні композиції, 
фрагменти семіопер часів бароко, музика з опе-
рет і опер ХІХ і ХХ століть, твори Айвора Герни, 
Х’юберта Перрі, Генрі Перселла, Едварда Елгара, 
Георга Фрідріха Генделя».  

Сучасні аранжування композицій британської 
музики створив композитор і музикант Максим Ко-
ломієць. Максим виявив багато спільного в укра-
їнській та британській музиці. Бачення сучасного 
композитора, відображене у виконанні творів со-
лістами, музикантами та волонтерами проєкту, до-
питливі слухачі концерту матимуть змогу відстежи-
ти не тільки завдяки присутності на концерті, але 
й користуючись записами, що будуть розміщені 
онлайн на просвітницькій проєктній платформі. 

«Автентична британська музика. Бірмінгем–
Київ» – не перший міжнародний проєкт Націо-
нальної оперети України, – зазначила Олена Циба, 
керівник міжнародного відділу театру. - Вперше 
наш партнер з Великобританії, педагог, хоровий 
диригент і співак Марк Вайлд співпрацює з нами 
онлайн. Це доволі складно, але такий формат від-
криває нові можливості, перш за все, для масш-
табування проєкту. Відтепер ми обов’язково бу-
демо розвивати і впроваджувати такий досвід у 
наступних наших колабораціях». 

Під час підготовки до концерту ментор із Бри-
танії, соліст Бірмінгемської опери, професор співу 
Королівської Музичної Академії, хоровий диригент 
Норвічського собору Марк Вайлд онлайн прово-
дить майстер-класи для українських солістів-во-
калістів та хору. Крім того, Марк Вайлд  виконує в 
концерті кілька творів онлайн, серед яких улюбле-
на британцями лірична Кашмірська пісня (Kashmiri 
Song).

«Сучасне небезпечно розділене суспільство поділене 
за можливостями, расою, релігією і перш за все, за статком. 
Як ми можемо об’єднати цей роздроблений світ? Де шукати 
наше спільне, нашу людяність? Я знаходжу її в музиці. Музика 
належить кожному».

       Грем Вік, режисер і фундатор Бірмінгемської опери

Події / Event / Події / Event / Події / Event
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Марк Вайлд: «Гадаю, що цей проєкт – гарна 
можливість попрацювати з українськими коле-
гами й дослідити досягнення британської музи-
ки, особливо під час виконання пісень, завдяки 
яким можна віднайти щось нове. Сподіваюся, що 
зможу передати чуття стилю, те, як ми виконує-
мо англійські пісні, поділитися репертуаром, що 
не дуже відомий поза межами Великої Британії. 
Сподіваюся, мені вдасться донести цю чудову му-
зику до людей, які раніше її не чули. Вважатиму 
успіхом зацікавленість глядачів цими творами, 
їхнє бажання ближче познайомитися з реперту-
аром, відвідати  концерт, де буде ще більше анг-
лійської музики».

Надихаючись практиками постановок Бірмін-
гемської опери, у яких волонтери співають у хорі та 
беруть участь у масових сценах поряд із професій-
ними артистами, «переживаючи оперу зсередини», 
координатори проєкту запросили до участі у кон-
церті  хор хлопчиків та юнаків КДМЛ ім. М. Лисенка. 
Спеціально для проєкту хористи вивчили малові-
домі в Україні шотландські пісні в обробці Олексан-
дра Кошиця. Унікальні нотні матеріали цих творів 
розшукала солістка Національної оперети України 
Мар’яна Боднар, а театрознавиця Катерина Моро-
зова дослідила та розповіла про аспекти творчості 
українського композитора, пов’язані з театром.  

Катерина Морозова: «Концерт британської му-
зики, який ми презентуємо на головній сцені теа-
тру 21 жовтня 2021 року, має дві історичні точки 
відліку: концерт відбудеться через 101 рік після 
гастролей знаменитої хорової капели під орудою 
Кошиця у Великобританії (1920) і через 105 ро-
ків з моменту, коли Олександр Кошиць востаннє 
диригував на сцені першого стаціонарного укра-
їнського театру у Києві (1916), до того ж на цій 
самій сцені! Мене дуже тішить, що напрацюван-
нями проєкту ми ділимося не тільки з нашою по-
стійною публікою (шанувальників концертів На-
ціональної оперети чимало!), але і з британською 
авдиторією, яка, до речі, колись називала хор 
Кошиця «оркестром голосів». Радію, що в цьому 
проєкті ми залучаємо до активної участі людей, 
які вперше приходять у музичний театр і почина-
ють по-справжньому ним цікавитися». 

Особлива увага у театрі завжди приділяється 
людям з інвалідністю. В рамках комунікаційної про-
грами проєкту люди з аутизмом, які ніколи не були 
в музичному театрі, познайомилися з артистами і 
музикантами, побували на театральній екскурсії, 
заспівали разом з артистами театру британські на-
родні пісні. Головним театральним досвідом, пер-
шим для них, стало відвідування концерту разом із 
супроводжуючими. Заступниця генерального ди-
ректора-художнього керівника Національної опе-
рети із зв’язків з громадськістю Ксенія Новікова на-
лаштована розвивати і поширювати інформаційні 

повідомлення проєкту. Матеріали опитувань, vox 
populi проєкту свідчать про те, що музичний театр 
викликає неабиякий інтерес публіки.

Ксенія Новікова: «Впевнена, що театр впливає 
на смаки і вподобання значної аудиторії глядачів, 
генерує ключові для розвитку суспільства месе-
джі. В цьому проєкті важливо  розповісти про 
наші цінності: Національна оперета України – те-
атр доступний для всіх, ми завжди дотримуємо-
ся принципів безбар’єрності для наших глядачів; 
музика належить кожному;  українська музика, 
нарівні з британською, була і залишається попу-
лярною у світі».

Мистецька освіта – важлива складова сучасної 
культури. Педагоги передають молоді не просто 
знання, а цінний досвід поколінь митців. Проєкт 
«Автентична британська музика. Бірмінгем–Київ» 
прагне не тільки популяризувати музику, але й ді-
литися цінними напрацюваннями. Розроблений 
нотний матеріал, відцифровані номери концерту, 
майстер-класи, пізнавальні статті розміщені і до-
ступні 24/7 на веб-платформі «Автентична бри-
танська музика. Бірмінгем-Київ», створеної для 
довгострокової комунікації представників музичної 
спільноти. 

Генеральний директор-художній керівник Наці-
ональної оперети України, режисер і педагог Бог-
дан Струтинський вибудовує міжнародну діяль-
ність театру, співпрацюючи не тільки з окремими 
зарубіжними театрами, але й з міжнародними теа-
тральними організаціями, такими як «Опера Євро-
пи», «Євразійська театральна асоціація». Завдяки 
членству в асоціації «Опера Європи» була здійсне-
на творча колаборація з Бірмінгемською оперою. 
Цілі сталого розвитку, якими керується міжнародна 
команда у реалізації проєкту «Автентична британ-
ська музика. Бірмінгем–Київ» багато в чому визна-
чають політику обох театрів. 

Богдан Струтинський: «Наше партнерство з 
Бірмінгемською оперою поновлює діалог бри-
танської та української культур. Повернення 
музики Олександра Кошиця на рідну сцену, зву-
чання пісень українською мовою у міжнарод-
ному концерті відображає місію національного 
театру. Ми прагнемо зберігати надбання україн-
ської культури і, разом з тим, радіємо можливо-
сті експериментувати, використовуючи цікавий 
для нас досвід британців. Бірмінгемська опера 
знаменита своїми новаторськими постановками, 
залученням волонтерів у реалізацію сценічного 
дійства. У проєкті «Автентична британська музи-
ка. Бірмінгем–Київ» ми запросили волонтерський 
хор, проводимо  ряд освітніх, інклюзивних  захо-
дів, результати яких, впевнений, будуть слугувати 
новим ініціативам. Ми використовуємо у проєкті 
цифрові технології аби сучасне мистецтво було 
більш відкритим для своєї аудиторії». 

                                               Катерина Морозова 
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12 вересня 2021 року з нагоди Дня народження 
Андріївського узвозу біля Андріївської церкви у 
форматі «open air» відбувся концерт симфонічного 
оркестру Національної оперети України. В програ-
мі: вальси і польки Й. Штрауса, канкан Оффенбаха, 
популярні мелодії українських композиторів та кла-
сичної музики. Диригент – народна артистка Украї-
ни Оксана Мадараш.

Святкова шоу-програма була різноманітною. 
Участь у заході взяли мистецькі колективи з різних 
куточків України. Традиційно, киян та гостей столи-
ці вітали актори Національної оперети – заслужені 
артисти України Ася Середа-Голдун та Арсен Кур-
банов у театральних образах своїх улюблених ге-
роїв – Свирида Голохвостого та Проні Прокопівни.

8

Симфонічний оркестр Національної оперети України
 на Андріївському узвозі

Symphony Orchestra 
of the National Operetta 

of Ukraine at Andriyivskyi Descent
On the occasion of the Andriyivskyi Descent 

birthday on September 12, 2021, the Symphony 
Orchestra of the National Operetta of Ukraine 
gave an open air concert near St. Andrew’s 
Church. The programme featured waltzes and 
polkas by Johannes Strauss, Offenbach’s cancan, 
popular melodies by Ukrainian composers and 
classic pieces. It was conducted by the People’s 
Artist of Ukraine Oksana Madarash.

The festive show programme was quite 
varied, and the event featured performance 
groups from across Ukraine. Kyivites and the 
city guests were traditionally welcomed by 
actors of the National Operetta – Honoured 
Artists of Ukraine Asya Sereda-Holdun and 
Arsen Kurbanov disguised as their favourite 
stage characters Pronia Prokopivna and Svyryd 
Holokhvostyi..

Диригент Національної оперети народна артистка України Оксана Мадараш

Новини / News / Новини / News

Заслужені артисти України Ася Середа-Гол-
дун та Арсен Курбанов у театральних образах 
Свирида Голохвостого та Проні Прокопівни



Вересень 2020 року. Після концерту «10 тенорів» у філармонії Щецина (Польща). Верхній ряд (зліва направо): Бартош Кучік 
(Польща),Маріуш Рута (Польща), Іван Коренівський (Україна), Сергій Гурець (Україна), Володимир Холкін (Україна), Віктор Мельник 
(Україна); середній ряд (зліва направо): Мірослав Нєвядомський (Польща), диригент-постановник проєкту Ігор Ярошенко, директор 
польської агенції «Agencja Brussa» Ярослав Брусса, Дмитро Фощанка (Україна); нижній ряд (зліва направо): Петро Челялі (Україна) 
та Михайло Гуменний-Петрівський (Україна)
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Фото:https://www.facebook.com/profile.php?id=100007247264390

«10 тенорів»
6 вересня 2021 року після тривалої перерви 

поновив свою роботу спільний проєкт Національ-
ної оперети  України та польської агенції «Agencja 
Brussa» «10 тенорів». У Варшаві відбувся перший 
концерт із низки запланованих на жовтень та ли-
стопад 2021 року виступів. Традиційно один із кон-
цертів відбудеться на сцені Національної оперети 
України. Проєкт «10 тенорів» був започаткований у 
лютому 2018 року. З того часу відбулися численні 
виступи в Україні та гастрольні тури у Польщі (за-
галом більше 300 концертів та Гала-концертів).

У проєкті «10 тенорів» взяли участь: Бартош 
Кучік (Польща), Мірослав Нєвядомський (Польща), 
Маріуш Рута (Польща), Петро Челялі (Україна), Ми-
хайло Гуменний-Петрівський (Україна), Іван Коре-
нівський (Україна), Сергій Гурець (Україна), Дмитро 
Фощанка (Україна), Володимир Холкін (Україна), 
Віктор Мельник (Україна) та Анатолій Погребний 
(Україна).

Режисер-постановник – народний артист Украї-
ни Богдан Струтинський.

Диригент-постановник – заслужений діяч мис-
тецтв України Ігор Ярошенко.

10 Tenors
On the 6th of September, 2021, after a long 

break, the joint project of the National Operetta of 
Ukraine and Poland’s Agencja Brussa «10 Tenors» 
resumed its activities. Warsaw hosted the first 
concert in the series of performances planned 
for October and November, 2021. Traditionally, 
one concert will be shown on the stage of the 
National Operetta of Ukraine. «10 Tenors» project 
was initiated in February, 2018. Since then, there 
have been numerous performances in Ukraine and 
a lot of touring in Poland (total, more than 300 
concerts and gala concerts).

The «10 Tenors» project featured Bartosz 
Kuczyk (Poland), Mirosław Niewiadomski (Poland), 
Mariusz Ruta (Poland), Petro Cheliali (Ukraine), 
Mykhailo Humennyi-Petrivskyi (Ukraine), Ivan 
Korenivskyi (Ukraine), Serhiy Hurets (Ukraine), 
Dmytro Foshchanka (Ukraine), Volodymyr Kholkin 
(Ukraine), Viktor Melnyk (Ukraine) and Anatoliy 
Pohribnyi (Ukraine).

Stage director – People’s Artist of Ukraine 
Bohdan Strutynskyi.

Stage conductor – Honoured Art Worker of 
Ukraine Ihor Yaroshenko.
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Mystic drama «The Muscovite Woman» 
at the ХХІІІ International Theatre

Festival «Melpomene of Tavria»
On the 7th of September, 2021, the chamber 

stage of the ХХІІІ International Theatre Festival 
«Melpomene of Tavria» in Kherson hosted «The 
Muscovite Woman» mystic drama of the National 
Operetta Theatre after Maria Matios’ piece of the 
same name (stage director Vlada Belozorenko). 

«The National Operetta of Ukraine is not afraid 
of experimenting. «The Muscovite Woman» play 
shown at the «Melpomene of Tavria» is a vivid 
example thereof, since it is a dramatic piece, 
performed in our theatre on «Stage 77» – the 
scene, where actors learn to communicate through 
words, not just music and plasticity. Many thanks 
to the organisers, Maria Matios, Vlada Belozorenko, 
and to my beloved company», – said the Director 
General and Art Director of the National Operetta, 
People’s Artist of Ukraine Bohdan Strutynskyi.

At the ХХІІІ International Theatre Festival «Melpomene 
of Tavria», the Board of Experts has distinguished 
the acting duo of Yana Tatarova-Tsutskiridze and 
Maryana Bodnar in «The Muscovite Woman» play 
by Maria Matios!

The annual international theatre festival 
«Melpomene of Tavria» was founded in 1999. 
During the festival days (September 3–11, 2021) 
Kherson welcomed representatives of 37 theatres 
from 8 countries of the world: Poland, Belarus, 
Armenia, Portugal, Turkey, Georgia, Romania and 
Ukraine. 

The core programme of the festival was made 
up of 40 plays. 7 master classes of the educational 
platform were held, 20 locations were active. The 
festival events were attended by over 15 000 
spectators. The President of the festival is the art 
director of the Mykola Kulish Kherson Regional 
Academic Musical and Drama Theatre, People’s 
Artist of Ukraine Oleksandr Knyha.

Містична драма «Москалиця» на ХХІІІ Міжнародному 
театральному фестивалі «Мельпомена Таврії»  

7 вересня 2021 року в Херсоні на камерній сце-
ні ХХІІІ Міжнародного театрального фестивалю 
«Мельпомена Таврії» відбулася містична драма 
«Москалиця» Національного театру оперети за од-
нойменним твором Марії Матіос (режисерка Влада 
Бєлозоренко). 

«Національна оперета Україна не боїться експе-
риментів. Вистава «Москалиця», представлена на 
«Мельпомені Таврії» – яскравий тому приклад, адже 
це драматична вистава, яка йде в нашому театрі на 
«Сцені 77» – майданчику, на якому актори вчаться 
спілкуватися словом, а не тільки музикою та плас-
тикою. Вдячний організаторам, Марії Матіос, Вла-
ді Бєлозоренко та рідному колективу», – зазначив 
генеральний директор-художній керівник Націо-
нальної оперети, народний артист України Богдан 
Струтинський.

За підсумками ХХІІІ Міжнародного театрального 
фестивалю «Мельпомена Таврії», експертною ра-
дою був відзначений акторський дует Яни Татаро-
вої-Цуцкірідзе та Мар’яни Боднар у виставі «Моска-
лиця» М. Матіос!

Міжнародний театральний фестиваль «Мельпо-
мена Таврії» заснований у 1999 році. Протягом фес-
тивальних днів (3–11 вересня 2021 року) у Херсоні 
побували представники 37 театрів із 8 країн світу: 
Польщі, Білорусі, Вірменії, Португалії, Туреччини, 
Грузії, Румунії та України. 

Основна програма фестивалю складалася з 40 
вистав. Відбулося 7 майстер-класів освітньої плат-
форми, діяли 20 локацій. На фестивальних заходах 
побували понад 15 000 глядачів. Президент фес-
тивалю – художній керівник ХОАМДТ ім. М. Куліша, 
народний артист України Олександр Книга.

Біла Панна - Яна Татарова-Цуцкірідзе, Москалиця - Мар’яна 
Боднар
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Стоять: комерційний директор Національної оперети України, заслужений працівник культури Оксана Когут, солістка Національ-
ної оперети України Яна Татарова-Цуцкірідзе в ролі Білої Панни, режисер-постановник Влада Бєлозоренко, генеральний ди-
ректор-художній керівник Національної оперети народний артист України Богдан Струтинський, солістка Національної оперети 
України Мар’яна Боднар в ролі Москалиці, президент фестивалю – художній керівник ХОАМДТ ім. М.Куліша, народний артист 
України Олександр Книга, солістка Національної оперети України Анна Шарабуріна в ролі Солдата 3, солістка Національної опе-
рети України Тетяна Дідух в ролі Матері, соліст Національної оперети України Олексій Кириллов в ролі Вороніна. Сидять: артист 
хору Національної оперети України Павло Бєльський в ролі Кума 1, соліст Національної оперети України Кирило Басковський в 
ролі Кума 2, артист балету Національної оперети України Віктор Геращенко в ролі Солдата 1, артист балету Національної оперети 
України Олександр Нестеров в ролі Солдата 2

Воронін - соліст Національної оперети України Олексій Кириллов, Москалиця -  солістка Національної оперети України Мар’яна 
Боднар, Солдат 1 - артист балету Національної оперети України Віктор Геращенко,Солдат 2 - артист балету Національної оперети 
України Олександр Нестеров
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«Легенда про вічне життя»       
3 вересня 2021 року на сцені Національної опе-

рети України відбулося музично-поетично-теа-
тральне дійство до 165-ліття з дня народження Іва-
на Франка за однойменним твором поета «Легенда 
про вічне життя».

Подія пройшла у межах проєкту Львівського 
національного літературно-меморіального музею 
Івана Франка «Франко. Re:volution» за підтрим-
ки Українського культурного фонду. Організато-
ри запросили до участі головного художника На-
ціональної оперети народного артиста України 
Олександра Білозуба, який виступив в проєкті як 
режисер-постановник, художник-постановник і 
художник по костюмах. У постановці взяв участь 
етно-гурт Kurbasy.

«Філософська поезія «Легенда про вічне життя» 
практично ніколи не з’являлася на театральних під-
мостках. Тому ми і вирішили відсвяткувати ювілей 
Івана Франка саме цим твором – маловідомим для 
широкого загалу», – розповів Олександр Білозуб.   

«A Legend of Eternal Life»
On the 3rd of September, 2021, the stage of the 

National Operetta of Ukraine hosted a musical, 
poetry and theatrical performance dedicated to 
the 165th anniversary of Ivan Franko’s birthday, 
staged after the poet’s piece bearing the same 
name – «A Legend of Eternal Life».

The even took place within the framework of the Ivan 
Franko Lviv National Literary Memorial Museum project 
«Franko. Re:volution» supported by the Ukrainian 
Cultural Fund. The organisers invited the Chief Designer 
of the National Operetta, People’s Artist of Ukraine 
Oleksandr Bilozub, who joined the project as the stage 
director, production designer, and costume designer. 
The performance features Kurbasy ethnic music band.

The philosophic poetry «A Legend of Eternal 
Life» was very rarely shown on the stage. «That 
is why we decided to celebrate Ivan Franko’s 
anniversary with exactly this piece, little known to 
the wide audience», – said Oleksandr Bilozub.   
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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
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«OPERETTA NEWS» 
РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ:
Міністерство культури та інформаційної 
політики України, 
Департамент культури Київської міської 
державної адміністрації, 
Торгово-промислова палата України, 
музейно-виставковий центр «Музей історії 
міста Києва»,
виставкові зали Національної спілки 
художників України,
галерея «Митець», 
галерея «Лавра»,
туристична компанія «Гамалія».  

Готелі: «Київ», «Національний», «Україна», 
«Братислава», «Турист».
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Молодий київський живописець Максим Мали-
льо народився на Закарпатті. Його перші творчі 
кроки співпали із навчанням в Ужгородському ко-
леджі ім. А. Ерделі. Саме тоді митець обрав експре-
сивну манеру живопису, завдяки якій його твори 
набувають яскравої виразності та динаміки. В 2021 
році М. Малильо закінчив Національну академію 
образотворчого мистецтва та архітектури (май-
стерня академіка М. Гуйди) і відразу отримав про-
позицію викладати живопис в Київській державній 
академії декоративно-прикладного мистецтва і ди-
зайну ім. М. Бойчука.

Переглянути виставку творів Мак-
сима Малильо можна на ІІ-му поверсі 
театру в Арт-фоє Національної опере-
ти України з 19 жовтня по 19 листопада 
2021 року.

Живопис Максима Малильо
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