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Роки традиційно можна порахувати в місяцях, днях, навіть 
хвилинах. АЛЕ В ЧОМУ ПОРАХУВАТИ 30 РОКІВ 

ТЕАТРАЛЬНОГО ЖИТТЯ? У кількості прем'єр вистав та 
концертів? У годинах репетицій та безсонних ночей чи у літрах 

фарби та гриму? А може, в кілометрах витрачених нервів? 
А як виміряти радість артистів і публіки? Так, всі досягнення, 

перемоги та втрати можливо зобразити в цифрах та фактах, а ось 
відчуття від періоду – лише емоціями. Для нас перші 30 років 

незалежності – це наша біль, гордість і надія. 

ОДЕСЬКА ОПЕРА  
В РОКИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

ВИПРОБУВАННЯ.  
НАДІЯ.  

ГОРДІСТЬ.  

ВИПРОБУВАННЯ
ерші роки самостійності України стали для театру справж-
нім випробуванням. Розуміти, що ось-ось не стане будівлі 
Фельнера та Гельмера, кане в Літу більш ніж столітня 

історія – було занадто важко для одеситів. Катастрофічні зсуви 
ґрунту гостро поставили питання термінового зміцнення фунда-
менту, що потребувало значних фінансових витрат з боку бюд-
жету молодої країни. Грошей не вистачало, театр руйнувався 
швидше, ніж укріплювався. Але саме цей час показав справжню 
згуртованість всіх українців, навіть, за межами держави. Сльози 
навертаються, коли згадуємо, як бабусі приносили до дверей теа-
тру срібні столові прибори, щоб надати театру допомогу.

Одесити раділи реставрації, але для трупи це означало відсут-
ність роботи.  Всі технічні приміщення, глядацька залу та прилегла 
територія були перетворені на будівельний майданчик. З 20 квітня 
2004 року сцена театру замовкла. Колектив протягом усього часу 
реставрації намагався працювати на інших театральних майданчи-
ках, але кожного року втрачав і репертуар, і декорації, і артистів.

THE ODESA OPERA HOUSE 
DURING THE YEARS 
OF  INDEPENDENCE. 
PAIN. PRIDE. HOPE.

Years can be traditionally calculated 
in months, days, even minutes. But 
how can 30 years of theatrical life 
be calculated? In premieres (per-
formances, concerts), hours (of re-
hearsals, sleepless nights, searching 
for the Muse), kilometers (of fabrics, 
boards, jagged nerves) or liters (of 
paints, make-up)? And how to meas-
ure the joy and pleasure that both 
artists and the audience receive? 
Of course, you can measure all the 
achievements, victories and losses in 
numbers and facts, but the feelings 
of this period – only in emotions. For 
us the first 30 years of Independence 
are our pain, pride and hope.

PAIN. The first years of Ukrainian in-
dependence became a real test both 
for the state and for the theatre. For 
the Odesa citizens it was too difficult 
to realize that the building by Fell-
ner and Helmer was on the edge of 
disappearing, the building with more 
than a century history could be gone 
with the wind.

Catastrophic soil creeping 
pointedly raised the issue 
of urgent strengthening 
of the foundation. It re-
quired significant financial 
funds from the budget of 
the young country. There 
was not enough money. 
There were periods when 
the theatre was collapsing 
faster than it was strength-
ened. However, this time 
showed the true unity 
of all Ukrainians both in 
their home country and 
abroad. Even grannies 
brought silver cutlery to 
the theatre door to help 
their favorite theatre.

Odesa citizens were hap-
py with the restoration, but for the 
troupe it meant no work. All technical 
and production facilities, including 
the auditorium and the surrounding 
area were converted into a con-
struction site. On April 20, 2004, the 
theatre stage fell silent. Despite the 
lack of its own premises, during the 
restoration period the team tried to 
work in other theatres, but every year 
the theatre was losing its repertoire, 
scenery and artists.

1991 1994 1996 1998 2003
УКРАЇНА СТАЛА 
НЕЗАЛЕЖНОЮ 
ДЕРЖАВОЮ 

Ukraine became an 
independent state

ПЕРШІ ЗА ЧАСІВ 
НЕЗАЛЕЖНОСТІ 
ПОВНОМАСШТАБНІ 
ГАСТРОЛІ ОПЕРНОЇ 
ТРУПИ (ІТАЛІЯ)  

The first tour since 
independence (Italy)

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА  
ТА КАБІНЕТУ 
МІНІСТРІВ  
ПРО КОНКУРС 
НА  ПРОЄКТ 
РЕСТАВРАЦІЇ ТЕАТРУ 

Decree of the 
contest of restoration 
project

ЗАКЛАДЕНО ПЕРШУ 
ПАЛЮ ТА ПРОВЕДЕНО 
ПЕРШИЙ МІЖНАРОДНИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 
ОПЕРНОГО МИСТЕЦТВА 
«ЗОЛОТА  КОРОНА»

The first pile was 
installed.  I  Internation-
al Opera Art Festival 
«Golden Crown» 
was  held

ОНОВЛЕНО  
ПОКРІВЛЮ ТЕАТРУ  

The theatre roof was 
renovated
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PRIDE. September 22, 2007 – the 
starting point of the new history of the 
theatre. Time passed; the state became 
mature and the theatre was flourish-
ing. Finally, several-centimeter cracks 
stopped appearing, the rain stopped 
pouring on the visitors’ heads, drilling 
rigs gave way to audience, costumes 
and decorations returned home.

New artistic direction, an updated 
young troupe, an «emergency» en-
largement of the repertoire – 5-6 
productions a year, international 
projects allowed the Odesa Opera 
to become the flagship of Ukrainian 
art rather quickly. During the

decade of activity the theatre staff 
was expanded to almost 700 peo-
ple, more than 80 operas, ballets, 
children’s performances and con-
cert programmes were staged, and 
almost twenty festivals were held as 
well. More than that, we became a 
member of the international organi-
zations Opera Europa, Opera Baze, 
we opened a museum, a small stage 
«Bel Etage», restored the organ and 
implemented the projects «Odesa 
Opera in palaces and museums», 
«Great music in small towns».

It was a real challenge for the team: 
returning to creative form, defending 
the academic nature of the thea-
tre, sleepless nights over props and 
searching for scores. But this was 
the time of growth, we were proud 
of  ourselves and our theatre.

HOPE. On July 26, 2021, the Minis-
try of Culture and Information Policy 
approved the programme of  devel-

ГОРДІСТЬ 
вересня 2007 року – відправна точка нової історії театру. 
Дякуючи зусиллям та неоціненній допомозі голів Одесь-
кої обласної державної адміністрації Сергія Гриневець-

кого (1998 – 2005) і Івана Плачкова (2006 – 2007), Одеська опе-
ра засяяла новими гранями на небосхилі українського мистецтва.  
Як дорослішала держава, так і театр розквітав на очах. Нарешті лікві-
дували  тріщини, відремонтували дах і бурові установки поступились 
місцем відвідувачам, а костюми та декорації повернулися додому. 

Було обрано нове художнє керівництво, оновилася трупа. Ре-
тельно підібраний репертуар та міжнародні проєкти зробили Одесь-
ку оперу флагманом українського мистецтва. За одне десятиріччя 
було розширено штат театру майже до 700 осіб, поставлено понад 
80 оперних, балетних, дитячих вистав і концертних програм, про-
ведено два десятки фестивалів. Окрім того, ми стали членом міжна-
родних організацій Opera Europa та Opera Baze, відкрили музей та 
малу сцену «Бельетаж», відреставрували орган. А також здійснили 
проекти «Одеська опера в палацах і музеях» та «Велика музика у 
маленьких містах». Ці здобутки стали результатом титанічної пра-
ці: повернення до творчої форми, відстоювання академічності те-
атру, безсонні ночі над бутафорією та пошук партитур. Але це був 
справжній час зростання і гордості. За себе, за театр, за українців.

opment of the Odesa Opera House 
for the next 5 years. About 25 pre-
mieres are awaiting for us, includ-
ing the first reading of the works 
by Ukrainian composers, three an-
nual international festivals, the first 
vocal competition in the history of 
the theatre and conducting work-
shops, educational programmes for 
children and a performance by the 
Berlin Philharmonic Orchestra con-
ducted by Maestro Kyryl Petrenko. 
We are looking forward to the fu-
ture with hope and we are ready for 
new creative achievements, as well 
as our country.

Ukraine is 30 this year. And what 
sort of birthday is without gifts? We 
have prepared something special for 
the anniversary: the VI International 
Art Festival «Mellow Season at the 
Odesa Opera House», the concert 
«Heritage.UA» at the Potemkin Stairs, 
the opening of the museum section 
«Theatre during the years of Inde-
pendence of Ukraine», the presenta-
tion of the book «The Odesa Opera 
House in the new millennium».

We are very happy that the first issue 
of the Odesa Opera News magazine 
is also timed to this significant date. 
In the future, every three months, we 
will unveil the secrets of the Odesa 
Opera on its pages, share plans and 
achievements, tell about the lives of 
our artists and find interesting facts 
about the history of the theatre. We 
hope that this magazine will have 
its fans and help to look at theatri-
cal business from a different angle. 
Meanwhile, congratulations to our 
country on the anniversary!

НАДІЯ 
серпня 2021 року Міністерством культури була за-
тверджена програма розвитку Одеської опери на най-
ближчі п’ять років. На нас очікують біля 25 прем’єр, се-

ред яких першопрочитання творів українських композиторів, три 
щорічні міжнародні фестивалі, перший в історії театру конкурсу 
вокалістів та диригентські майстер-класи, розвиваючі програми 
для дітей та виступ Берлінського філармонійного оркестру під 
орудою маестро Кирила Петренка. 

Україні цього року виповнилося 30 років. А який день народ-
ження без подарунків? До ювілею ми підготували дещо особли-
ве: це VI міжнародний фестиваль мистецтв «Оксамитовий сезон 
в Одеській опері», концерт «Спадщина.UA» на Потьомкінських схо-
дах, відкриття в музеї розділу «Театр в роки незалежності України» 
та презентацію книги «Одеська опера в новому тисячолітті».

 Ми щасливі, що перше видання журналу «Одеська опера 
News» також приурочено до цієї дати. У подальшому кожні три 
місяці ми відкриватимемо на його сторінках таємниці театру, 
поділимося планами та досягненнями, розповімо про життя на-
ших артистів та знайдемо для вас цікаві факти з історії Одеської 
Опери. Сподіваємось, що цей журнал знайде своїх прихильників 
та допоможе подивитись на театральну справу з іншого боку. 
А поки вітаємо нашу країну з ювілеєм!

2007 20142009 20152010 20172012 20192013 2021
ЗАВЕРШЕННЯ 
РЕСТАВРАЦІЇ ТА УКАЗ 
ПРЕЗИДЕНТА ПРО 
ПРИСВОЄННЯ СТАТУСУ 
«НАЦІОНАЛЬНИЙ»

Restoration was com-
pleted.  Presidential 
Decree on granting 
«National» status

ВІДРЕСТАВРОВАНО 
ОРГАН 
ТА  ПОСТАВЛЕНО 
ОПЕРУ-БАЛЕТ «ВІЙ» 
ГУБАРЕНКА

Opera-ballet «Viy» 
by Hubarenko was 
staged. The organ 
was restored

РОЗПОЧАЛОСЯ 
ДЕСЯТИРІЧЧЯ 
МУЗИЧНОГО 
КЕРІВНИЦТВА 
ОЛЕКСАНДРУ САМОЇЛЕ

The decade of 
 Oleksandru Samoile’s 
musical direction  

ВІДБУВСЯ І  ФЕСТИВАЛЬ 
МИСТЕЦТВ 
«ОКСАМИТОВИЙ СЕЗОН 
В ОДЕСЬКІЙ ОПЕРІ»

I Art Festival «Mel-
low  Season at the 
Odesa Opera House» 
was held

ГЕНДИРЕКТОРКОЮ 
ТЕАТРУ ПРИЗНАЧЕНО 
НАДІЮ БАБІЧ

Nadiia Babich was 
appointed as direc-
tor general 

ПЕРША ВИСТАВА, СТВОРЕНА 
НА ЗАМОВЛЕННЯ  – 
«ДОКУМЕНТАЛЬНИЙ» БАЛЕТ 
«ДОЛІ» НА МУЗИКУ СУЧАСНОЇ 
УКРАЇНСЬКОЇ КОМПОЗИТОРКИ 
ГОМЕЛЬСЬКОЇ. ВІДКРИТО 
СУВЕНІРНУ ЛАВКУ 

The first ordered produc-
tion – «documentary» ballet 
«Fates» to the music of 
modern Ukrainian composer 
Homelskaia. Souvenir shop 
was opened

ВІДКРИТО МАЛУ СЦЕНУ 
«БЕЛЬЕТАЖ» ТА МУЗЕЙ 
ТЕАТРУ, ПРОЙШЛА 
ПЕРША ВИСТАВА OPEN-
AIR, ВІДРЕМОНТОВАНО 
ВИРОБНИЧІ МАЙСТЕРНІ 

Small stage «Bel Etage» 
and theatre museum were 
opened. The first open-air 
performance was held.  
Working shops were 
repaired

В’ЯЧЕСЛАВ ЧЕРНУХО-
ВОЛІЧ СТАЄ ГОЛОВНИМ 
ДИРИГЕНТОМ ТЕАТРУ

Viacheslav Chernuk-
ho-Volich became 
the  chief conductor 
of  the theatre

ВІДБУВСЯ ПЕРШИЙ 
РІЗДВЯНИЙ ФЕСТИВАЛЬ, 
ПОСТАВЛЕНО «CARMINA 
BURANA» ОРФФА, 
«ЖАР-ПТИЦЯ» 
І  «ВЕСНА СВЯЩЕННА» 
СТРАВІНСЬКОГО

I Christmas Festival was 
held. «Carmina Burana» 
by  Orff, «Firebird» and 
 «Sacred Spring» by 
Stravinsky were staged

ВИХІД ПЕРШОГО 
НОМЕРУ ЖУРНАЛУ 
«ОДЕСЬКА ОПЕРА 
NEWS»

The first issue 
of  the magazine 
The Odesa Opera 
News is published
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ановні глядачі, колектив театру! 

Від щирого серця вітаю вас з величним святом – 
30-ю річницею Незалежності України! 

Незалежність – це основа будь-якої держави. Маючи давню і бага-
ту історичну спадщину, Україна крокує уперед. З того часу, як над 
нею офіційно було піднято синьо-жовтий прапор, ми пережили 
кризи та підйоми, втрати й здобутки. Сьогодні Україна впевнено 
заявляє про себе на світовій арені, демонструє готовність до пе-
ретворень, до міжнародної інтеграції, до покращення рівня життя 
свого народу. Разом з нею зростає і самосвідомість громадян, що 
дає поштовх до розвитку театральної справи.  За останнє деся-
тиріччя Україна звучить по-іншому, в світі все сильніше чуються 
голоси талановитих українських музикантів – і це лише перші 
плоди успішного розвитку країни. 

Від усього серця бажаю Україні й надалі будувати свою держав-
ність на основі демократії і поваги до прав людини, що неодмінно 
дозволить найближчим часом посісти достойне місце в політич-
ному та культурному просторі Європи та світу. 

Бажаю, щоб  життя кожного громадянина було яскравим і ба-
гатим, як кольори нашого Державного стягу: синім і мирним, 
як небо, та жовто-золотистим, як пшеничні поля України! Зичу 
доброго здоров'я, добробуту і щастя кожній родині, а колективу 
театру – гучних прем’єр, реалізації цікавих проєктів, овацій, про-
цвітання та натхнення!

VIACHESLAV  
CHERNUKHO-VOLICH 
CHIEF CONDUCTOR OF THE 
THEATRE, MUSICAL DIRECTOR 
OF THE FESTIVAL

Dear theatre-goers and  theatre 
team!

I sincerely congratulate you on the 
great holiday – the 30th anniver-
sary of Independence of Ukraine!

Independence is the basis of any 
state. Having a long and rich his-
torical heritage, Ukraine is making 
confident steps forward. Ever since 
the blue and yellow flag was offi-
cially raised over, we have expe-
rienced crises and pickups, losses 
and gains. Today Ukraine is confi-
dently asserting itself on the world 
stage, demonstrating its readiness 
for transformation, for internation-
al integration and for improving 
the living standards of people. The 
self-awareness of the citizens is 
growing along with it and it gives 
impetus to the development of the-
atrical business. During the last 
decade, Ukraine has been sound-
ing in a different way, the voices 
of talented Ukrainian musicians are 
heard more and more often in the 
world – and these are only the first 
fruits of the successful development 
of our country.

With all my heart, I wish Ukraine 
to continue building its statehood 
on the basis of democracy and 
respect for human rights. In the 

Головний диригент театру

В’ячеслав  
ЧЕРНУХО-ВОЛІЧ

nearest future it will certainly allow 
to take a worthy place in the political 
and cultural space of Europe and in 
the world.

I wish the life of every citizen to be 
bright and rich, like the colours of 
our national flag: blue and peaceful 
like the sky, and gold-yellow like the 
wheat fields of Ukraine! I wish good 
health, well-being and happiness to 
every family. To the theatre team – 
glorious premieres, implementation of 
interesting projects, applause, pros-
perity and inspiration!

Ш
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АДІЯ БАБІЧ керує театром ось уже десять 
років. Вона завоювала повагу не лише 
його працівників, а й колег-директорів на-
ціональних оперних театрів, керівництва 
Міністерства культури. Нещодавно їй зно-
ву дали кредит довіри на наступні п’ять 

років. Про те, що має намір зробити Надія Матвіївна за цей тер-
мін, вона розповіла в інтерв'ю нашому журналу.

— Надіє Матвіївно, вітаю Вас з перемогою в конкурсі на по-
саду генерального директора-художнього керівника театру. 
Вашу програму розвитку Одеської опери одноголосно підтри-
мали всі члени комісії. Що саме чекає на глядачів протягом 
нового театрального сезону? 

— В першу чергу, це перемога всього колективу, який працював 
зі мною попередні роки. Всі здобутки театру в творчій, в госпо-
дарській, фінансовій сферах здійснили ми разом. 

ЦЕ БЕЗМЕЖНИЙ 
ВСЕСВІТ
Вона приходить до театру рано вранці… По дорозі 
в кабінет ї ї може зупинити будь-хто – і провідна балерина, 
і прибиральниця – адже вона вникає в усі проблеми 
і пам'ятає імена дітей своїх колег. Вона знає як примирити 
прим-суперниць і що робити коли за день до прем’єри 
ураган трощить сцену і апаратуру... 

ДИРЕКТОРКА 
ОДЕСЬКОЇ ОПЕРИ 
НАДІЯ БАБІЧ: 

Н

She comes to the theatre early in the 
morning… On the way to the office 
she can be stopped by anyone – 
both by a leading ballerina or by 
a cleaner – because she goes deep 
into all problems and remembers the 
children’s names of her colleagues. 
She knows how to reconcile the rivals 
and what to do when a hurricane 
shatters a stage and facilities the day 
before a premiere…

Nadiia Babich has been managing 
the theatre for ten years. She has won 
respect not only of her staff, but also 
of the directors of the National Op-
era Theatres, management of Minis-
try of Culture. Recently she has been 
given the next five-year credit of trust. 
What Nadiia Matviyivna intends to 
do during this term, she has told in 
an interview to our magazine.

Nadiia Matviyivna, my congratula-
tions on winning the competition for 
the position of Director General and 
Artistic Director of the theatre. Your 
development programme of the Ode-
sa Opera was unanimously support-
ed by all committee members. What 
awaits the audience during a new 
theatrical season? 

First of all, this is a victory for the 
whole team that worked with me in 
the previous years. All achievements 
in the creative, economic and finan-
cial fields we made together.

ТЕАТР –
Director of the Odesa  
Opera Nadiia Babich:  
«THEATRE  
IS A BOUNDLESS  
UNIVERSE»
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ДЕСЬКИЙ ОПЕРНИЙ 
ТЕАТР – ЦЕ, 

БЕЗУМОВНО, НАЦІОНАЛЬНЕ 
НАДБАННЯ, ЩО РАЗОМ З 
ІНШИМИ МИСТЕЦЬКИМИ 
ІНСТИТУЦІЯМИ МАЄ 
НАЙВАЖЛИВІШУ ДЛЯ 
ДЕРЖАВИ МІСІЮ В ЦАРИНІ 
КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА – 
СПРИЯТИ ПОБУДОВІ ЦІЛІСНОЇ 
УКРАЇНИ.  

Саме зараз, у часи викликів и переосмислень, театр стверджує 
свою особливу місію як певного творчого провідника між су-
часною незалежною Україною та європейським музичним кон-
текстом. Отже, одним з основаних векторів стратегічного руху, 
на мою думку, є збереження найкращих досягнень театру та пе-
резавантаження певних сегментів його діяльності. 

Першочерговим завданням на наступні 5 років є поповнення 
репертуару театру виставами, що створені на музику українських 
композиторів – від епохи бароко до творів наших сучасників. 

Вже сьогодні готуємо прем’єру опери «Катерина» за мотивами 
творів Тараса Шевченка, музику та лібрето до якої – спеціально на 
замовлення театру – створив киянин Олександр Родін. Аби напи-
сати партитуру він вивчав український фольклор, навіть, здійснив 
паломництво по Шевченківським місцям, по крупицям воскрешав 
різдвяні, купальські, жниварські обряди. А художник-постановник 
Ігор Анісенко знайомився зі символікою української вишивки. 
Тож на нас чекає справжнє дійство з вертепом, ярмарками, забо-
бонами та суто національною мелодикою.

Для наймолодших глядачів ми замовили у відомого українсь-
кого композитора Юрія Шевченка музику до балету «Дюймовонь-
ка», прем’єра якого вже не за горами. У розробці також балетний 
проєкт «Лісова пісня» на музику Родіна.

— Поповниться репертуар театру шедеврами світової кла-
сики в майбутньому сезоні?

— Вже йдуть репетиції одноактного балету «Болеро» на музику 
Равеля в постановці Георгія Ковтуна, прем’єра якого прикрасить 
гала-концерт просто неба 11 вересня. За нею – хореографічні 
вистави «Шехеразада» Римського-Корсакова і «Ромео і Джульєт-
та» Прокоф'єва. Буде поновлено «Жар-птицю» і «Весну священну» 
Стравінського. 

Оперний репертуар поповниться виставами «Франческа да 
Ріміні» Рахманінова у формі semi-stage, «Дон Карлос» Дж. Верді, 
«Шукачі перлів» Бізе. 

Порадують глядача і щорічні фестивалі – «Оксамитовий се-
зон в Одеській опері» і «Зимовий променад». З травня 2022 року 
буде започатковано новий, третій фестиваль – «Орган. Бароко+». 
50 років тому у ложах-зозульках майстри чеської фірми «Rieger-

Kloss» встановили 2500 органних труб, і тепер ми маємо змогу 
давати концерти на цьому інструменті. І якщо у багатьох орган 
асоціюється з музикою Баха чи Пахельбеля, то на нашому інстру-
менті звучить не лише класичний репертуар, а й джазові імпрові-
зації, перекладання відомих одеських і українських пісень, музика 
з кінофільмів і хіти «Меtallica». 

Вперше в історії Одеської опери відбудеться Міжнародний 
конкурс молодих оперних виконавців, що дасть змогу познайо-
митися з кращими вокалістами України та світу. 

У жовтні 2021 року чекаємо на майстер-клас для молодих 
диригентів всесвітньо відомої майстрині, головної запрошеної ди-
ригентки Одеської опери Оксани Линів.

Certainly, the Odesa Opera House 
is a national heritage that, together 
with other artistic institutions, has the 
most important mission for the state 
in the field of culture and art – to 
promote the construction of an inte-
gral Ukraine.

Right now, in times of challenges and 
reinterpretation, the theatre asserts its 
special mission as a certain creative 
guide between modern independent 
Ukraine and the European musical 
context. Thus, one of the basic vec-
tors of the strategic movement, in 
my opinion, is to preserve the best 
achievements of the theatre and re-
boot certain segments of its activities.

Today it is extremely important that 
what is made in Ukraine becomes 
fashionable not only in our country, 
but also abroad. That is why the pri-
mary task for the next 5 years is to 
replenish the theatre repertoire with 
the performances created to the mu-
sic by the Ukrainian composers - from 
the Baroque era to the works of our 
contemporaries.

Now we are preparing the premiere 
of the opera «Kateryna» based on 
the works by Taras Shevchenko, 
which music and libretto – specially 
commissioned by the theatre – were 
created by Oleksandr Rodin from 
Kyiv. In order to write the scores, he 
studied archaic Ukrainian folklore, 
went on a pilgrimage to Shevchen-
ko's places, gleaning the necessary 
information about the Christmas, Ku-
pala and harvest rites; the artist-di-
rector Ihor Anisenko studied the sym-
bols of Ukrainian embroidery. So, a 
real show with a nativity scene, fairs, 
superstitions and purely national mel-
ody awaits us.

For our youngest audience, we or-
dered music by the famous Ukraini-
an composer Yurii Shevchenko for the 
ballet «Thumbelina», the premiere of 
which will be soon. The ballet project 
«Forest Song» to the music by Rodin 
is also under development. 

Will the theatre repertoire be replen-
ished with masterpieces of world 
classics in the future season?

The rehearsals of the one-act ballet 
«Bolero» to music by Ravel directed 
by Heorhii Kovtun are well underway. 
The premiere will beautify the open-air 
gala concert on September  11. Then 

choreographic productions «Sche-
herazade» by Rymskyi-Korsakov and 
«Romeo and Juliet» by Prokofiev will 
be held. «The Firebird» and «The Rite 
of Spring» by Stravinsky will be re-
newed. The opera repertoire will be 
enriched with the productions «Franc-
esca da Rimini» by Rakhmaninov in 
the form of semi-stage, «Don Carlos» 
by G. Verdi, «The Pearl Fishers» by 
Bizet. You will also enjoy the annu-
al festivals – «Mellow Season at the 
Odesa Opera House» and «Winter 
Promenade». From May 2022, a 
new, the third festival «Organ. Ba-
roque +» will be launched. Fifty years 
ago, the masters of the Czech com-
pany Rieger-Kloss installed 2 500 
organ pipes in the gallery boxes, 
and now, due to this instrument, we 
have the opportunity to give concerts. 
However, many people associate 
the organ with the music by Bach or 
Pachelbel, though we can perform 
not only classical repertoire due to 
our organ, but also jazz improvisa-
tions, interpretations of famous Ode-
sa and Ukrainian songs, music from 
movies and «Metallica» hits. 

In October 2021 we are waiting for 
a masterclass for young conductors 
by the world-famous master, the main 
guest conductor of the Odesa Opera 
Oksana Lyniv 

Nadiia Matviyivna again ignored 
the lunch break, as it often happens. 
The only thing she agreed to have 
was her favourite coffee with cream 
and cinnamon. But the director usu-
ally has lunch, like other employees 
of the theatre, in the luncheon-bar, 
which, by the way, was opened upon 
the sole condition – mandatory pref-
erential discounts for the staff of the 
Odesa Opera.

Nadiia Matviyivna, most of your time 
you are in the theatre: in the office, at 
rehearsals, at performances. Do you 
have enough time for yourself? How 
do you spend it?

This position really claims a lot of 
responsibility and takes much time. 
However, it has been well said that 
we serve to theatre, and this service 
brings both pleasure and satisfaction, 
it gives strength and comprehension 
that we are part of something greater 
and it is much more important than 
strength we lose. Of course, it is not 
easy to find time for yourself, so I just 
add a few more hours a day (smiles).

О
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(Надія Матвіївна, як часто буває, знову проігнорувала обідній час. 
Єдине на що погодилась – на улюблену каву з вершками і корицею. 
Але зазвичай обідає директорка, як і інші працівники театру, в 
буфеті, який, до речі, було відкрито за однієї умови – обов’язкові 
пільгові знижки для членів колективу Одеської опери.)

— Надіє Матвіївно, більшу частину свого часу Ви знаходитесь 
у театрі: у кабінеті, на репетиціях, на виставах. Вистачає 
Вам часу для себе? Як Ви його проводите?

— Ця посада дійсно вимагає великої відповідальності і часу. Але 
недарма кажуть, що театру служать, і це служіння приносить і 
задоволення, і наповнення, дає сили та розуміння, що ми є части-
ною чогось більшого, а воно важливіше втрачених сил. Звичайно, 
знайти час для себе не легко, тому я просто додаю у добу ще 
декілька годин (посміхається).

Під час відпусток я намагаюсь подорожувати. З кожної поїзд-
ки повертаюсь новою, з новими думками і досвідом. В інших мі-
стах, країнах часто відвідую театри, аби перейняти нові тенденції 
і втілити їх на сцені Одеської опери. 

— Цьогоріч Україна відзначає 30-річчя своєї Незалежності. 
Чи приготувала Одеська опера музичний подарунок для неї?

— Ми не могли оминути цю знаменну дату, оскільки Одеська опе-
ра разом з іншими мистецькими інституціями, допомагає Україні 
в формуванні національної самосвідомості громадян, вчить па-
тріотизму та любові до своєї країни.

ВЯТУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ 
МИ ПРИСВЯТИЛИ 

VI МІЖНАРОДНИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
МИСТЕЦТВ «ОКСАМИТОВИЙ 
СЕЗОН В ОДЕСЬКІЙ ОПЕРІ». 
ПІДГОТУВАТИ ТАКИЙ 
ПОТУЖНИЙ МУЗИЧНИЙ 
ФОРУМ МЕНШЕ НІЖ ЗА МІСЯЦЬ 
ПІСЛЯ ПОЧАТКУ НОВОГО 
212-ГО СЕЗОНУ – ЦЕ ДІЙСНО 
ВАЖКО. КАНТАТА, ОПЕРА, 
БАЛЕТ, УНІКАЛЬНІ КОНЦЕРТНІ 
ПРОГРАМИ ТА ПРОЄКТ-
КОЛАЖ – КОЖНА ПОДІЯ 
ФЕСТИВАЛЮ Є ПРЕМ' ЄРНОЮ. 

На Потьомкінських сходах 23 серпня пройде концерт «Спад-
щина.UA», у програмі якого – арії, дуети з опер українських ком-
позиторів, хореографічні мініатюри, народні пісні. Цей концерт 
стане достойною прикрасою міської програми вшанування річ-
ниці Незалежності.

— Чим Ви керуєтесь у своїй роботі?

During the holidays I try to travel. 
From each trip I return renovated, 
with new ideas and experience. In 
other cities and countries, I often vis-
it theatres to adopt new trends and 
implement them on the stage of the 
Odesa Opera.

This year Ukraine celebrates the 30th 
anniversary of its Independence. Has 
the Odesa Opera prepared a musi-
cal gift?

We could not pretermit this significant 
date, because the Odesa Opera, to-
gether with other art establishments, 
helps Ukraine to form the national 
identity of citizens, teaches patriotism 
and love for their country.

We dedicated the VI International 
Art Festival «Mellow Season at the 
Odesa Opera House» to the Inde-
pendence Day. It is really difficult to 
prepare such a powerful music forum 
in less than a month after the start 
of the new 212th season. Cantata, 
opera, ballet, unique concert pro-
grammes and project-collage - each 
event of the festival is a premiere.

The concert «Heritage.UA» will be 
held on August 23 on the Potom-
kin Stairs. It will include arias, duets 
from the operas by Ukrainian com-
posers, choreographic miniatures 
and folk songs. This concert will be a 
worthy jewel of the city programme 
to celebrate the anniversary of In-
dependence.

What are you governed by in your 
work?

First of all, it is an understanding 
of the role of the Odesa Opera on 
the theatrical map of Ukraine and 
Europe and its transformation into 
a world brand. Although the task 
is ambitious, the mechanisms for its 
achieving are rather workable. Much 
has been done in this direction. For 
example, the practice of inviting chief 
conductors has been introduced. Col-
laboration agreements with Yoshida 
Hirofumi from Japan and Oksana 
Lyniv have been signed. In 2021, the 
Odesa Opera became a member of 
the international organization Opera 
Europa, Opera Baze. 

A plan of the theatre touring routes 
to the Kingdoms of the Netherlands 
and Belgium, Italy, the UAE, Qatar, 

France and Saudi Arabia has been 
developed. Together with the Euro-
pean impresarios the co-productions 
«Madama Butterfly», «La Boheme» 
by Puccini, «Il Trovatore» by Verdi, 
the cantata «Carmina Burana» by 
Orff were staged.

The performance of the Berlin Phil-
harmonic Orchestra under the baton 
of maestro Kyryl Petrenko will be an 
international worldclass art event 
2022. The orchestra will celebrate 
its 140th anniversary in Ukraine on 
our stage and the concert will be 
broadcast worldwide. 

In your opinion, what qualities should 
the director of such a complex insti-
tution as Theatre have? What do you 
aspire to as the director of the Odesa 
Opera?

This person must be very brave as 
«there is no careful art», with his\
her own vision, will, creativity, empa-
thy and charisma. The director must 
feel the present and future "points of 
tension and break" in human life, in 
aesthetics and society.

I have an extensive administrative ex-
perience – and, first of all, it is mana-
gerial experience. In the most difficult, 
force majeure circumstances it helps to 
find mechanisms to stabilize the crisis, 
as it happened because of COVID-19 
ordeal. It paralyzed the economy and 
culture for a long time and became 
the test that we all had to pass.

This experience also allows us to feel 
the creative breath of time, the de-
mand of the modern audience, the 
necessity of new productions, their 
artistic significance.

Every institution, especially the ar-
tistic one that has been existing for 
some time, must pass through the 
periods of «reboot» to update and 
modernize the system. Therefore, I 
consider that it is necessary to use 
this effective mechanism, implement-
ing the programme «The Odesa Op-
era – an international brand», espe-
cially now, in times of challenges. I 
am ready for these changes in a new 
cadence, having a clear vision which 
segments of theatre institutions should 
be carefully preserved and which 
need to be recalibrated.

— У першу чергу це розуміння ролі Одеської опери на театральній 
мапі України і Європи і перетворення її на світовий бренд. Хоча 
завдання амбітне, але механізми її досягнення дуже реальні. Бага-
то зроблено в цьому напрямі. Наприклад, впроваджена практика 
запрошених головних диригентів. Підписані угоди про співпрацю 
з Йошідою Хірофумі з Японії та Оксаною Линів. Одеська опера 
у 2021 році стала членом міжнародної організації Opera Europa, 
Opera Baze. 

Розроблено план гастрольних маршрутів театру до Королівств 
Нідерландів та Бельгії, Італії, ОАЕ, Катару, Франції і Саудівської 
Аравії. Спільно з європейськими імпресаріо поставлено копродук-
тивні вистави «Мадам Баттерфляй», «Богема» Пуччіні, «Трубадур» 
Верді, кантата «Карміна Бурана» Орффа. 

 

ІЖНАРОДНОЮ 
МИСТЕЦЬКОЮ 

ПОДІЄЮ СВІТОВОГО РІВНЯ 
2022 РОКУ СТАНЕ ВИСТУП НА 
НАШІЙ СЦЕНІ БЕРЛІНСЬКОГО 
ФІЛАРМОНІЙНОГО ОРКЕСТРУ 
ПІД ОРУДОЮ МАЕСТРО 
КИРИЛА ПЕТРЕНКА. 
ОРКЕСТР ВІДСВЯТКУЄ СВІЙ 
140-РІЧНИЙ ЮВІЛЕЙ В УКРАЇНІ, 
І ТРАНСЛЮВАТИМУТЬ 
КОНЦЕРТ НА УВЕСЬ СВІТ. 

— Яким, на Вашу думку, має бути керівник такої складної 
інституції, як Театр? До чого Ви прагнете як директорка 
Одеської опери?

— Це має бути дуже смілива людина, бо «обережного мистецтва 
не буває», яка володіє власним баченням, волею, креативністю, 
емпатією та харизмою. Керівник має відчувати сьогоднішні та 
прийдешні «точки напруги і зламу» в житті людини, в естетиці 
і в суспільстві.

Маю великий досвід керівної роботи – а це, в першу чергу, 
менеджерський досвід, який в найскладніших, форс мажорних об-
ставинах допомагає знайти механізми стабілізації кризової ситу-
ації, як це сталося з випробуванням через COVID-19, яке надовго 
паралізувало економіку і культуру світу і стало іспитом, що ми 
всі мали здати.

Цей досвід дозволяє також відчувати творчий подих часу, 
запит сучасного глядача, затребуваність нових постановок, їхню 
художню значущість.

Кожна інституція, особливо мистецька, яка існує певний час, 
має переживати періоди «перезавантаження» для оновлення і осу-
часнення системи. Тому вважаю за необхідне використовувати цей 
дієвий механізм, втілюючи програму «Одеська опера – міжнарод-
ний бренд», особливо зараз, у часи викликів. Я готова до цих змін у 
новій каденції, маючи ясне бачення які сегменти інституцій театру 
мають бути ретельно збережені, а які потребують коригування. 

С
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ердечно вітаю весь колектив Одеського національного 
академічного театру опери та балету та нашого улю-
бленого глядача з великим святом Днем Державно-
го Прапора України та 30-ю річницею Незалежності 
України!!!

Це були 30 непростих років становлення нас як держави, бороть-
би за право бути нацією.

Сьогодні Україна – європейська держава, вільна та незалежна. 
Щира любов до неї єднає всіх нас, дає нам енергію рухатись упе-
ред та творити сучасну історію в ім’я прийдешніх поколінь. 

На моє переконання, величезну роль у становленні українців як 
нації відіграє саме театр! Всі наші здобутки за останні роки, такі 
як збільшення репертуару, нові постановки, проведення щоріч-
них фестивалів, концертних програм, де хор бере активну участь, 
створення нового сольного проєкту «Хоровий вернісаж», роблять 
вагомий внесок в розвиток національної культури!!!

Навіть коли нам важко та здається, що ми зовсім знесилені – має-
мо пам’ятати, що наш шлях до свободи, миру та демократії є шля-
хом до успіху та процвітання української держави. 

МИ, УКРАЇНЦІ, Є ГОЛОВНИМ 
ТА НАЙЦІННІШИМ 
ПОТЕНЦІАЛОМ НАШОЇ 
КРАЇНИ І МИ ВІДПОВІДАЛЬНІ 
ЗА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЇЇ 
НЕЗАЛЕЖНОСТІ. 
Усіх зі святом!

VALERI I  REHRUT 
CHIEF CHOIRMASTER 

I heartily congratulate the whole 
staff of the Odesa National Aca-
demic Theatre of Opera and Ballet 
and our favourite audience on the 
great holiday of the National Flag 
Day of Ukraine and the 30 th an-
niversary of the Independence of 
Ukraine!!!

These were 30 difficult years 
of  forming us as a state, fighting 
for the right to be a nation.

Today Ukraine is a European state, 
free and independent. A sincere 
love for motherland unites us, gives 
us the energy to move forward and 
create modern history for the sake 
of future generations.

In my opinion, theatre plays a huge 
role in the formation of the Ukrain-
ians as a nation! All our achieve-
ments in recent years, such as 
increasing the repertoire, new pro-
ductions, annual festivals, concert 
programmes where the chorus takes 
an active part, creating a new solo 
project «Choral Vernissage», make 
a significant contribution to the de-
velopment of national culture!!!

Even when it is difficult for us and 
we feel completely exhausted, we 
must remember that our path to 
freedom, peace and democracy is 
the path to success and prosperity 
of the Ukrainian state.

We, the Ukrainians, are the main 
and most valuable potential of our 
country and we are responsible for 
preserving its independence.

Happy Holidays!

Головний хормейстер 

Валерій  
РЕГРУТ

С
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THE FATE OF «LA ВOHÈME»: 
UPS AND DOWNS 
OF  THE  OPERA BY PUCCINI 
ON  THE ODESA STAGE.

After three postponements of the pre-
miere date, two changes of the cast, 
one year of preparation of the cos-
tumes and scenery and the struggle 
for the director’s life, the repertoire 
of the Odesa Opera has been re-
plenished with a long-awaited per-
formance «La Вohème» by Giacomo 
Puccini. For 123 years it has been on 
the billboards of the theatre. From the 
article you will know thanks to whom 
Odesa became the first city of the 
Russian Empire where the opera pre-
miere was staged on the great theatre 
stage; why Serhii Lemeshev disliked 
the Odesa director and why Odesa 
troupe was almost shot because of 
«La Вohème».

The 1890s are often called as the 
«prime of non-repertory theatre». 
The theatregoers in various parts of 
the former Russian Empire enjoyed 
the performances that had just been 
staged in Italy. Odesa was no excep-
tion, especially after the opening of 
a new theatre building.

In 1897 the opera singer Oleksan-
dr Sybiriakov signed a contract with 
the Theatre Commission, according to 
which he would use the city orchestra 
and choir, lighting and heating of the 
theatre and pay rent in the amount 
of 45,000 rubles annually. A com-
pulsory condition was to stage the 
performances «from September 1 to 
November 1 – dramas, and from 
November 1 to Great Lent – operas». 
Therefore, in winter, the audience had 
the opportunity to enjoy the operas 
«Aida», «Andre Chénier», «Hamlet», 
«Huguenots», «La Gioconda», «Nor-
ma» and «Othello», «Pagliacci» and 
«Ernani» and many others. However, 
the musical zest of the 1898 season 
was staging of Puccini’s new opera 
«La Boheme».

The citizens of Odesa knew about this 
production even before its premiere 
due to the scandals that accompa-
nied it.  Due to the opera, Giacomo 
Puccini and his best friend Ruggiero 
Leoncavallo split up. It happened 
when on the pages of all European 
editions they argued for the right to 
be the first to embody the favorite sto-

-ті роки часто на-
зивають «епохою розквіту антрепризної спра-
ви». Щойно поставлені в Італії вистави менше 
ніж за рік бачили глядачі в різних куточках 
колишньої Російської імперії. Одеса не була 
винятком, а тим більше – після відкриття но-
вої будівлі театру.  

У 1897 році оперний співак Олександр Сибіряков уклав кон-
тракт з Театральною комісією, згідно якого він користувався 
міським оркестром та хором, освітленням та опаленням театру 
і платив чималу оренду на рік. Обов’язковою умовою були поста-
новки «з 1 вересня по 1 листопада – драми, а з 1 листопада по 
Великий піст – опери». Тому взимку глядачі насолоджувалися опе-
рами «Аїда», «Андре Шеньє», «Гамлет», «Гугеноти», «Джоконда», 
«Норма» і «Отелло», «Паяци» і «Ернані» та багатьма іншими. Але 
музичною родзинкою сезону 1898 року стала постановка нової 
опери Пуччіні «Богема». 

Про цю виставу одесити знали ще до її прем’єри завдяки 
скандалам, що її супроводжували. На сторінках багатьох європей-
ських видань колишні друзі Пуччіні і Леонкавалло сперечались 
за право першим втілити вподобану їм історію на оперній сцені. 
Між лібретистами та композитором розігрувалися «справжні 
битви, розривалися на клаптики цілі акти та знищувалася сцена 
за сценою...». «Богема» ледь не зруйнувала шлюб Пуччіні, коли 
протягом восьми місяців на віллі сімейства в Торре дель Лаго 
влаштовувались гучні збіговиська друзів автора під вивіскою 
«Клуб богеми». Вони розігрували сцени з майбутньої опери, а за-
одно, і дружину композитора: поки найманий піаніст награвав 

Після трьох переносів дати 
прем’єри, двох замін складів 

виконавців, одного року 
підготовки костюмів та декорацій 

до репертуару Одеської 
опери ПОВЕРНУЛАСЯ 

ДОВГООЧІКУВАНА 
ВИСТАВА Джакомо Пуччіні 
«Богема». Вже 123 роки вона 
не сходить з афіш театру. Але 

мало кому відомо, як Одеса стала 
одним з перших міст Російської 
імперії, де відбулася ї ї прем’єра, 
чому Сергій Лемешев незлюбив 

одеського режисера і як через 
«Богему» ледь не розстріляли 

одеську трупу. Про це ви 
дізнаєтесь з матеріалів статті. 

ДОЛЯ 
«БОГЕМИ»

1890
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мелодії майбутньої опери в кабінеті, вдаючи з себе Пуччіні, сам 
маестро «ловив» натхнення на полюванні, або ж веслував озе-
ром. В одну з таких «подорожей» було створено один з найві-
доміших номерів опери – вальс Мюзети.

Право підготувати прем’єру в Одесі надали Олександру Бер-
нарді, який за рік до того, поставив цю оперу для трупи при-
ватної опери Савви Мамонтова. Син першого нотовидавця Одеси 
та диригента військового оркестру, Олександр Бернарді отримав 
блискучу музичну освіту. Ще з раннього дитинства він відвідував 
прем’єри опер по всьому світі, особисто спілкувався з Чайковсь-
ким, згодом – Балакірєвим, Ляпуновим і Шаляпіним. Як капель-
мейстер диригував виставами Імператорського і Маріїнського 
театрів, театрів Варшави, Мілану, Берліну, Монте-Карло та інших. 

Режисером одеської версії став Скарлатті, декорації створив 
Реджіо. Склад італійських виконавців був неперевершений: імена 
Матассіні (Рудольф), Де Фрату (Мімі), Саммарко (Марсель), Лонгі 
(Мюзетта) були у всіх на вустах. Газети писали, що нова опера 
«зачарувала публіку поезією мансарди і романтикою».

З того часу «Богема» посіла достойне місце в репертуарах 
одеських антреприз Багрова, Лубківської, Гомберга, Аксаріна 
і Севастьянова, в яких брали участь відомі на той час Джузеппе 
Ансельмі, Джанніна Вайда, Іза Кремер, Медея Фігнер і Сергій Ле-

ry on the opera stage. «Real battles 
were played out between the libret-
tists and Puccini, the whole acts were 
torn to pieces and scene after scene 
was destroyed...». «La Вohème» al-
most ruined Puccini’s marriage, as 
for eight months during which music 
was being written at the old villa 
of the Puccini’s family in Torre del 
Lago, noisy gatherings of the author’s 
friends were flocked under the guise 
of «the Bohemian Club», which acted 
out scenes from the future opera, and 
at the same time was pulling leg of 
the composer’s wife: while the hired 
pianist, pretending to be Puccini, was 
playing the melodies of the future op-
era in the study, the maestro himself 
«was looking for» inspiration hunting 
or boating in the lake. By the way, 
this is how one of the most famous 
pieces of the opera was created – 
the Musette Waltz.

The right to work at the premiere in 
Odesa was given to Oleksandr Ber-
nardi, who had staged this opera 
for the troupe of Savva Mamontov’s 
private opera a year before. The son 
of the first music publisher of Odesa 
and conductor of a military orchestra, 
Oleksandr Bernardi had an excellent 
musical education and the opportuni-
ty to attend opera premieres around 
the world, personally communicated 
with Tchaikovsky, Balakiriev, Liapun-
ov and Shaliapin, conducted perfor-
mances of the Imperial and Mariinsky 
Theatres, theatres in Warsaw, Milan, 
Berlin, Monte-Carlo and 
others.

The director of the Ode-
sa version was Scarlatti, 
the scenery was created 
by Reggio. The cast of 
Italian performers was un-
surpassed: the names of 
Matassini (Rodolfo), De 
Fratu (Mimi), Sammarco 
(Marseille), Longhi (Muset-
ta) were on everyone’s lips. 
The newspapers wrote that 
the new opera “enchanted 
the audience with the po-
etry of the mansard and 
romance”.

Since then «La Вohème» 
has taken a decent place in the rep-
ertoire of Odesa non-repertory com-
panies of Bahrov, Lubkivska, Homb-
erh, Aksarin and Sevastianov, where 

мешев. Але й тут не обійшлось без скандалів. Лемешев згадував: 
«Наскільки була творчо приємною зустріч з диригентом і партне-
рами, настільки дратувала мене одеська постановка «Богеми»... 
Режисер так зумів захарастити сцену, що буквально на кожному 
кроці перед виконавцями виникали перешкоди; як навмисне, най-
більш безглузді мізансцени збігалися з найважчими вокальними 
моментами. Придумані режисером рухи були зайві, вони тільки 
засмічували дію і заважали плавності руху».

Під час Другої світової війни художнє керівництво театру зно-
ву звернулося до «Богеми». Честь провести прем'єру – з політич-
них міркувань – надали румунському маестро Чолану. За спогада-
ми артисту оркестру того часу Неделько, на репетиції у маестро 
все валилося з рук. Одеський диригент Чернятинський, який 
здійснив попередню роботу з освоєння партитури Пуччіні, як міг 
допомагав колезі, мало не водив його руками. Прем'єру врятува-
ли декорації, виконані по паризьким ескізам Бенуа, і талановиті 
співаки Єгунова (Мімі), Салій (Мюзетта), Дудіченко (Рудольф). 
Але незабаром музиканти відмовилися брати участь у виставі. 
Незважаючи на те, що румун платив їм додатково по 50 марок 
(приблизно половина середньої місячної зарплати того часу), 
професіоналізм для трупи був важливішим. Від трагедії врятував 
одеситів передчасний від’їзд Чолана. 

well-known at that time Giuseppe 
Anselmi, Giannina Weida, Iza Krem-
er, Medea Figner and Serhii Leme-
shev took part. But even here there 
were some scandals. S. Lemeshev 
recalled: «As creatively pleasant was 
the meeting with the conductor and 
partners, so I was annoyed with the 
Odesa production of «La Вohème»... 
The director managed to clutter the 
stage so much that there were ob-
stacles in front of the performers at 
every step; as if on purpose, the most 
absurd mise-en-scène coincided with 
the most difficult vocal moments. The 
movements invented by the director 
were superfluous, they only clogged 
the action and interfered with the 
smoothness of the movement».

During the World War II, the artistic 
management of the theatre turned to 
«La Вohème» again. The honour of 
hosting the premiere, according to 
the political reasons, was given to 
the Romanian maestro Ciolan. As 
Nedelko, an artist of the orchestra of 
that time, recollected, at the rehearsal 
the maestro’s fingers were all thumbs. 
The Odesa conductor Cherniatynskyi, 
who carried out the preliminary work 
on mastering Puccini’s score, did his 
best to help his colleage, almost 
guided his arms. The scenery made 
according to Parisian sketches by Be-
noit and the talented singers Yehuno-
va (Mimi), Salii (Musetta), Dudichen-
ko (Rodolfo) saved the premiere. But 
soon the musicians refused to par-
ticipate in the performance, despite 
the fact that the Romanian paid them 
50 marks additionally (about half an 
average monthly salary of that time). 
The premature departure of Ciolan 
saved the Odesa musicians from the 
tragedy.

Т. СІМАНОВСЬКА
П. НЕВАЛЕННИЙ

T. SIMANOVSKA
P. NEVALENNYY

Л. САЛІЙ
L. SALIY
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Довгожителькою Одеської опери стала версія «Богеми» у по-
становці Бориса Афанасьєва і Артура Почиковського. За майже 
40 років її існування свої нюанси додали режисери Борис Рябікін 
і Сергій Зуєнко, диригенти – Ярема Скібінський і Олександру Са-
моїле, художниця Наталія Бевзенко-Зінкіна, і хормейстер – Леонід 
Бутенко. Востаннє вона прозвучала 21 квітня 2018 року. 

І ось 19 червня 2021 року історія «Богемної» Одеси поповни-
лася ще однією версією. 

«Я дуже щаслива, що на сцену Одеського національного ака-
демічного театру опери та балету повернулась опера Джакомо 
Пуччіні «Богема», ще й у свій 125-річний ювілей! Прем’єра «Богеми» – 
яскравий доказ інтернаціоналізації мистецтва в дії та потужної 

командної роботи 
всього колективу те-
атру в колаборації 
з  міжнародною по-
становочною групою 
з Бельгії та Нідерлан-
дів» – зазначила ге-
неральна директорка 
театру Надія Бабіч. 

The Odesa Opera version of «La 
Вohème» staged by Borys Afanasiev 
and Artur Pochykovskii became a 
long-liver. For almost 40 years of 
its existence directors Riabikin and 
Zuienko added their nuances, as 
well as conductors Skibinskyi and 
Samoile, the artist N. Bevzenko-Zinki-
na and choirmaster L. Butenko. It was 
last performed on April 21, 2018.

On June 19, 2021 the history of «bo-
hemian» Odesa was replenished with 
one more version. 

«I am really happy that the opera «La 
Вohème» by Giacomo Puccini has 
returned to the stage of the Odesa 
National Academic Theatre of Opera 
and Ballet. On top of everything else 
it has happened on its 125th anniver-
sary! The premiere of «La Вohème» 
is a clear confirmation of the art in-
ternationalization in action and pow-
erful work of the entire theatre team 
in collaboration with an international 
creative team from Belgium and the 
Netherlands», said the theatre’s di-
rector general Nadiia Babich.

Members of the production team 
from Belgium, the Netherlands and 
Romania brought European charm 
to the show and made it closer to 
modern audience: they modernized 
the gowns, added urban landscapes 
and new technical effects.

The director of the production, Jean-
François D’hondt, has emphasized 
that the story of poor artists who lost 
themselves in art and love could just 
as easily happen nowadays. Exactly 
this relevance has convinced the cre-
ative team to renew the action and 
context:

«Paris of the late XX century, which 
we show in this production, like Paris 
of the late XIX century, is a city which 
is full of social inequality. The city 
where decline and poverty coexist 
with luxury, the city of confrontations 
of yellow vests and bohemians with 
the bourgeoisie and golden youth… 
Every situation described by Pucci-
ni and his librettist is brought up to 
date and affects the transformation 
of the main characters and their in-
teraction»  – said the director Jean-
François D’hondt.

First of all, the new production is 
consciously focused on the young 
audience. The international creative 
team of this production is convinced 
that the story they told will allow you 
to plunge into the world of deep and 
sincere feelings, ponder over the past 
and present of the world of human 
emotions, be sure to see the bound-
less beauty of «La Вohème» music by 
Maestro Puccini once again. 

лени постановочної групи внесли у виставу європейсь-
кого шарму та зробили «ближчою» до сьогоднішнього 
глядача: осучаснили вбрання, додали урбаністичних 
пейзажів і нові технічні ефекти.

Режисер-постановник вистави Жан Франсуа Д’онд 
підкреслив, що історія про бідних художників, які втратили себе 
в мистецтві і коханні, могла б так само легко статися й сьогодні. 
Саме ця актуальність переконала творчий колектив поновити дію 
і контекст: «Париж кінця XX століття, який ми показуємо в цій 
виставі, як і Париж кінця XIX століття, є містом повним соціаль-
ної нерівності. Місто, де занепад і бідність співіснують з розкіш-
шю, місто протистоянь жовтих жилетів і богеми з буржуа і ма-
жорами… Кожна ситуація, описана Пуччіні та його лібретистом 
актуалізується до сьогоднішньої реальності і впливає на транс-
формацію образів головних героїв та їхню взаємодію» – розповів 
режисер-постановник вистави Жан-Франсуа Д’онд. 

Нова постановка «Богеми», що стала першою версією за 
часів незалежної України, свідомо орієнтована, в першу чергу, 
на молоду аудиторію. Автори вистави переконані, що історію, 
яку вони «розказали» дасть змогу поринути в світ глибоких і 
щирих почуттів, замислитись над минулим і сьогоденням світу 
людських почуттів, обов’язково, ще раз переконатися у безмеж-
ній красі музики «Богеми» маестро Пуччіні.

Ч
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ід імені балетної трупи вітаю нашого улюбленого гля-
дача і колектив театру з такою знаменною для нашої 
країни датою. 30 років – це вік зрілості суспільства, 
коли усвідомлено обирається свій шлях. Україна має 
насичену, самобутню, багату історію і важливою віхою 

в ній є наша культура і мистецтво, що мають прекрасну націо-
нальну спадщину. Ця спадщина – наш прапор, яке ми з гордістю 
несемо до найвіддаленіших куточків земної кулі.

МИ ШАНУЄМО І ЗБЕРІГАЄМО 
ТРАДИЦІЇ, МИ ВІДКРИТІ ДЛЯ 
НОВОГО, МИ, ВБИРАЮЧИ 
ДОСВІД, СИНТЕЗУЄМО ЙОГО 
І, ЗБАГАЧУЮЧИ НАШИМИ 
НАДБАННЯМИ, ДАЄМО 
МОЖЛИВІСТЬ ГЛЯДАЧЕВІ 
БУТИ НА РІВНИХ В ПЛАНІ 
КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ 
З ШАНУВАЛЬНИКАМИ 
БАЛЕТНОГО 
МИСТЕЦТВА БУДЬ-ЯКИХ 
НАЙРОЗВИНЕНІШИХ КРАЇН. 

HARRI  SEVOIAN 
ARTISTIC BALLET DIRECTOR, 
A.I. HONOURED ARTIST OF 
UKRAINE 

In the name of the ballet troupe, 
I congratulate our beloved audi-
ence and the theatre team on such 
a significant date for our country. 
30 years is a mature age for our 
society and we choose consciously 
our own way. Ukraine has a deep, 
original, rich history and our culture 
is an important milestone in it, our 
art that has a wonderful classical 
and national heritage. This heritage 
is our flag banner, which we are 
proudly carrying to the most distant 
corners of the Earth.

We honour and preserve tradi-
tions; we are open to everything 
new; soaking the experience, we 
synthesize and embellish it with 
our culture, giving our audience 
the opportunity to be on an equal 
level of cultural development with 
ballet admirers in any of the most 
developed countries.

В.о. художнього керівника балету, 
заслужений артист України 

Гаррі  
СЕВОЯН

В
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БАЛЕРИНИ
Балерини – ніжні, тендітні, майже неземні творіння, 

від рухів яких завмирає серце і здається, що їх, як пір’їнку, 
підхопить вітер, і станцює з ними свій дивовижний танець. 

Але за цією легкістю стоїть титанічний труд, щоденні 
репетиції та хвилювання. Як це – бути балериною?  

Та які вони у звичайному житті? 

ДЕНЬ З ЖИТТЯ… A DAY FROM LIFE  
OF … BALLERINA

Ballerinas are delicate, fragile, almost 
unearthly creatures, whose movements 
make our hearts miss a beat, it seems 
that the wind will pick them up like 
a feather and dance amazingly with 
them. However, behind this easiness 
there is a titanic work, everyday 
rehearsals and disturbance. What is 
it - to be a ballerina? What are they 
like in their ordinary life?

Olena Dobrianska – Honoured Artist 
of Ukraine, the winner of numerous 
awards and prizes. She has been 
working in the theatre since 2006. 
Her repertoire includes leading parts 
in the most famous ballets, such as 
«Swan Lake», «The Nutcracker», «The 
Sleeping Beauty», «Don Quixote», 
«La Bayadère», «Masquerade», etc.

A prima of the Odesa Opera House 
Olena Dobrianska agreed to spend 
one day in a high glare of cameras. 
She let reporters come into her home, 
shared the secrets of the family 
cuisine, allowed to visit her rehearsal 
and have a walk with her husband 
and daughter. We learned what 
ballerinas have for breakfast, how 
they prepare for performances and 
take care of their skin. And what is 
more, we were delighted to learn that 
Olena… likes painting.

ОЛЕНА ДОБРЯНСЬКА — 
ЗАСЛУЖЕНА АРТИСТКА 
УКРАЇНИ, ВОЛОДАРКА 
ЧИСЕЛЬНИХ ПРЕМІЙ 
І НАГОРОД. В ТЕАТРІ 
ПРАЦЮЄ З 2006 РОКУ. 
В  ЇЇ РЕПЕРТУАРІ  – ПРОВІДНІ 
ПАРТІЇ У НАЙВІДОМІШИХ 
БАЛЕТАХ, ТАКИХ ЯК 
«ЛЕБЕДИНЕ ОЗЕРО», 
«ЛУСКУНЧИК», «СПЛЯЧА 
КРАСУНЯ», «ДОН КІХОТ», 
«БАЯДЕРКА», «МАСКАРАД» 
ТОЩО. 

Прима Одеської опери ОЛЕНА ДОБРЯНСЬКА 
погодилась провести один день під прицілами фотокамер. 

Вона впустила репортерів до свого дому, поділилася секретами 
сімейної кухні, дозволила побувати на репетиції і прогулятися 

з ї ї чоловіком та донькою. Ми дізналися, що на сніданок 
у балерин, як вони готуються до вистав і піклуються про свою 
шкіру. А ще з захватом дізналися, що Олена… пише картини. 
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COFFEE WITH GINGER

We arrived at the meeting with Olena 
Dobryanska in advance, as we were 
afraid to break the busy schedule of 
the prima. Her morning is always 
filled with home comfort and posi-
tive mood, which is felt in the design 
of the kitchen – laying out, colours, 
which she chose, and decor in the 
Japanese style. As Olena explained, 
her father worked with Japanese sail-
ors in 1999. They taught him how to 
cook sushi and other national dishes 
long before they became popular.

– Dad brought a cookbook from his 
voyage. The whole family implement-
ed recipes from this book. That was 
how I fell in love with the culture of 
this country. Later I visited it several 
times.

Today for breakfast the ballerina 
has an obligatory dish – cereal with 
fruit (in winter they are substituted 
with sublimated berries), because it 
is healthy and does not take much 
time to prepare.

For the camera crew, Olena pre-
pared delicious coffee with ginger 
according to a family recipe.

– Once when I was on tour in China, 
the room was very cold. My mother 
called and gave me this miraculous 
recipe to keep warm. Since then, 
I  pamper myself with this drink or 
substitute it with buckwheat tea or 

– Як ви вирішили стати балериною? Чи підтримала сім’я 
Ваш вибір?

– В дитинстві я побачила «Лебедине озеро» по телевізору 
і вже тоді вирішила присвятити своє життя балету. Коли підросла 
мене ніхто не відмовляв, а навпаки відкрили сімейну таємницю. 
Мама показала фото, на якому ще юною дівчиною стоїть в пачці 
і на пуантах. Виявилось, що вона займалась балетом, але батьки 
наполягли на виборі більш перспективної професії лікаря. Мама 
тримала це в секреті від мене, аби не впливати на мій вибір.  

МІСЦЕ СИЛИ
Робочий день для усіх артистів балету 
в Одеському театрі починається з 10 
години ранку. Саме в цей час викла-
дачі дають уроки класики. Але Олені 
потрібно бути раніше, адже без розі-
гріву на уроці робити нічого. Годи-
ну щодня артисти балету відточують 
свою техніку. Після уроку танцівники 
розходяться: кордебалет – на загальні 
репетиції, солісти – на особисті.

Ми послідували за Оленою на репетицію балету «Кар-
мен-сюїта», у якому вона виконає провідну роль.

– Партія Кармен – одна з моїх найулюбленіших. Вимагає не 
тільки технічної майстерності, а й драматичної акторської гри. 
Щоб образ був багатогранним, емоційним, в першу чергу потріб-
но досконально знати хореографічну партію. З кожною наступ-
ною виставою образ насичується новими гранями і відтінками. 
Над емоціями образу я працюю постійно, тому регулярно відвідую 
курси сценічної та ораторської майстерності. Навіть, коли не репе-
тирую фізично – проганяю партію «в голові». Спочатку танцюю всі 
елементи подумки і лише потім фізично повторюю. Буває й так, що 
я падаю і в думках. За такою системою і фуете навчилась крутити.

– Перед виступом балерині обов’язково потрібно відпочи-
ти. Як ви це робите?

–  Зазвичай, дуже хвилююся перед виставою. Часто знаходжу 
спокій у моїй майстерні, і віддушині, і притулку – бані на дровах, 
що змайстрував тато. Тут я можу і займатися, і читати, і малювати, 
й грати на гітарі. Коли була в декретній відпустці почала писати 
картини. Часу для приватних уроків не було, а ось бажання – ве-
лике. Почала імпровізувати, а згодом знайшла вчителя. 

– Над чим працюєте зараз?
–  У нас з чоловіком є улюблене місце, моє місце сили – грот 

Діани на мисі Фіолент у Криму. Ми там часто відпочивали з па-
латками, харчувалися крабами, гуляли пішки до струмка за пит-

ною водою. Зараз не 
можемо туди їздити – 
тому намагаюсь його 
відтворити по пам’яті. 

with rooibos. These drinks strength-
en the body protection functions and 
help maintain the activity that a bal-
lerina desperately needs.

– There is an assumption that balleri-
nas keep strict diets to have a fragile 
figure. Is that so?

– The fact that ballerinas are starving 
is a myth. If we don’t eat enough, we 
just don’t have the strength to dance. 
Of course, you have to stint yourself 
in sweets, but if you really want, you 
can eat. We are just like common 
people, but we can close the car boot 
or the door with the help of our feet if 
our hands are busy (smiles).

– How did you come to a decision 
to become a ballerina? Did the family 
support your choice?

– As a child I saw «Swan Lake» on 
TV and then decided to dedicate my 
life to ballet. When I grew up, no 
one dissuaded me, but, on the con-
trary, revealed a family secret. Mum 
showed a photo where a young 
girl was standing in a tutu dress 
and pointe shoes. It turned out that 
she was engaged in ballet, but her 
parents insisted on choosing a more 
promising profession of a doctor. My 
mother kept it a secret from me so as 
not to influence my choice.

A PLACE OF POWER

A working day for all ballet dancers 
at the Odesa Theatre starts at 10 a.m. 
Exactly at this time the teachers give 
lessons of classical choreography. But 
Olena has to be earlier, because it 
is impossible to do anything in class 
without warming up. For an hour 
every day, ballet dancers perfect a 
technique. After the lesson the danc-
ers are parted: corps-de-ballet - for 
general rehearsals, soloists – for per-
sonal ones. 

We followed Olena to a rehearsal of 
the ballet «Carmen Suite», in which 
she will play the leading role.

– Carmen’s part is one of my fa-
vorites. It requires not only technical 
skills, but also dramatic acting. First 
of all, you must know the choreo-
graphic part thoroughly to make the 
image multifaceted and emotional. 
With every following performance, 
the image is saturated with new facets 

КАВА З ІМБИРОМ 
На зустріч з Оленою Добрянською ми приїхали заздалегідь, боя-
чись порушити щільний графік прими. Її ранок завжди наповне-
ний домашнім затишком і позитивним настроєм, що відчувається 
і в дизайні кухні – плануванні, кольоровій гамі, які вона сама 
підбирала, та декорі в японському стилі. Як пояснила Олена, в 
1999 році її батько працював з японськими моряками. Вони на-
вчили його готувати суші та інші страви національної кухні за-
довго до того, як це стало популярним. 

– Тато з рейсу привіз кулінарну книгу, рецепти з якої втілю-
вала вся родина. Так я і полюбила культуру цієї країни. Згодом 
неодноразово її відвідувала.  

Сьогодні на сніданок у балерини обов’язкова страва – каша 
з фруктами (взимку їх замінюють сублімовані ягоди), адже це і 
корисно, і не займає багато часу для приготування. 

Для знімальної групи Олена зварила смачну каву з імбиром 
за сімейним рецептом. 

– Одного разу, коли була на гастролях у Китаї, в номері було 
дуже холодно. Мені зателефонувала мама і дала цей чудодійний 
рецепт, аби зігрітися. З того часу я балую себе цим напоєм, або 
ж замінюю його гречаним чаєм, або ж з ройбушом. Вони поси-
люють захисні функції організму, й допомагають підтримувати 
активність, що вкрай необхідна балерині. 

– Існує припущення, що балерини сидять на жорстких 
дієтах, щоб тримати тендітну фігуру. Чи так це? 

– Те, що балерини голодують – міф. Якщо ми не будемо до-
статньо харчуватися, то просто не вистачить сил аби танцювати. 
З солодощами, звичайно, доводиться себе обмежувати, але якщо 
вже сильно захотілося, можна і з’їсти. Ми такі ж самі люди, от 
тільки за допомогою ніг можемо закрити багажник авто, або ж 
двері, якщо руки зайняті (посміхається).
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and shades. I constantly work on the 
emotions of the image, so I regular-
ly attend courses of acting skills and 
public speaking. Even when I am not 
rehearsing physically, I am contem-
plating the part «in my head». First-
ly, I dance all the elements mentally 
and only then physically. It happens 
so that sometimes I even fall in my 
thoughts. Due to this system, I learned 
to spin the fouette.

– A ballerina must rest before a per-
formance. How do you do it?

— Usually, I am very anxious before 
any show. I often find peace in my 
workshop, release and shelter – in 
the woodfired bath house that my fa-
ther made. Here I can practise, read, 
paint and play the guitar. When I was 
on maternity leave, I started painting. 
There was no time for private lessons, 
but the desire was great. I began to 
extemporise, later I found a tutor.

– What are you painting now?

– My husband and I have a favorite 
place, my place of power – the 
grotto of Diana on Cape Fiolent in 
the Crimea. We often went camp-
ing there, ate crabs, walked to the 
stream for drinking water. We cannot 
go there right now, so I am trying to 
revive it in my memory.

BEFORE PERFORMANCE

Before a performance, Olena spends 
time with her family.

– I do my best to be with my family. 
My husband and daughter were es-
pecially happy when the quarantine 
started and I was at home more of-
ten. Eugene is a wonderful person, 
a  media personality, a true friend 
and beloved love. He is my encour-
agement and support.

– Do you want your daughter Ale-
xandra to continue the dynasty 
of  outstanding ballerinas?

– My daughter has already tried bal-
let, but she has no thirst for dance. In 
general, the profession of a ballerina 
is interesting, but at the same time it 
is very difficult. There will be no result 
without the inner call of the soul.

Time has slipped away imperceptibly 
and we are already in the dressing 

ПЕРЕД ВИСТУПОМ
Перед виступом Олена проводить час зі своєю сім’єю. 

– Я прикладаю максимум зусиль, аби бути зі своєю родиною. 
Чоловік з донькою були особливо задоволеними, коли розпочався 
карантин і я була частіше вдома. Євген – чудова людина, медійна 
особистість, справжній друг і кохання кохане. Він – моя підтримка 
і опора.

– Чи хочете ви, щоб дочка Олександра продовжила дина-
стію видатних балерин?

– Донечка пробувала вже займатися балетом, але жаги до 
танцю в неї немає.  Взагалі, професія балерини цікава, але в той 
же час дуже складна. Без поклику душі результату не буде.

 Час непомітно пролетів, і ми вже в гримерці, де Олена са-
мостійно наносить макіяж і налаштовується на майбутній виступ.

– Обличчя балерини страждає від постійного гриму, конди-
ціонери висушують шкіру, пори під час танцю забиваються. Я ря-
тую її кислотними пілінгами з полуницею та концентрованим 
вітаміном С. Обов’язково ро-
блю вправи з фейсбілдінгу, що 
тримають мою шкіру в тонусі.

Макіяж – це обов’язковий 
предмет, якому навчають в уч-
бовому закладі. На початку 
кар’єри фотографувала себе з 
макіяжем, а потім коригувала 
його, подивившись на фото. 
Сценічний грим має свою 
специфіку: софіти «з’їдають» 
невиразний макіяж, темні 
губи будуть виглядати як про-
валля. Важливим є і відтінок 
волосся. Темний колір вигід-
ніше виглядає, тому балерини-блондинки часту притемняють 
його для сцени. 

Після макіяжу обов’язково балерина має розігріти м’язи. І це 
не остання розминка. Коли танцівниця вийде за куліси, знову 
пройде стадію розігріву.

СВІТ, ЩО ІСНУЄ ЗАРАЗ
Ми залишили Олену і пройшли до глядацької зали, де аудиторія 
чекає на початок «Кармен-сюїти».

– У мене немає звички дивитися в зал під час виступу. Я зайня-
та зовсім іншим – світом на сцені, що існує в цей момент. 

Вистава добігла кінця. На сцену несуть букет за букетом. І все 
це – для прекрасної Олени Добрянської. Коли глядачі покинули 
залу, залишилися найдорожчі її серцю люди. Тільки після вистави 
балерини дозволяють фотографуватися з ними. До початку – по-
гана прикмета. Прийнявши компліменти і теплі обійми, прима 
відправляється в гримерку, щоб знову перетворитися на дочку, 
дружину і маму.

Уже десята година, а Олена все ще в театрі. Цей день добігає 
кінця, і попереду знову репетиції, вистави і теплі сімейні вечори.

room where Olena puts on makeup and 
sets her heart on a future performance.

– A ballerina’s face suffers from con-
stant make-up, air conditioners dry 
the skin, pores are clogged during the 
dance. I save it with acid peels with 
strawberries and concentrated vitamin 
C. I always do face building exercises 
that keep my skin up.

Makeup is a compulsory subject that 
is taught in an educational establish-
ment. At the beginning of my career, 
I photographed myself with make-up, 
and then corrected it by looking at 
the photo. Stage make-up has its own 
peculiarities: spotlights «hide» indistinct 

makeup, dark lips will look 
like an abyss. Hair color is 
also important. Dark color 
looks better, so blonde 
ballerinas often darken it 
for stage.

After makeup a ballerina 
must warm up her muscles. 
And this is not the last warm-
up. When a dancer goes 
behind the curtain, she will 
do the warming-up again.

THE WORLD THAT IS 
EXISTING NOW

We left Olena and walked 
to the auditorium, where the 

audience was waiting for the beginning 
of «Carmen Suite».

– I have no habit of looking at the 
auditorium during the performance. 
I am busy with something completely 
different - the world on the stage that 
is existing at the moment.

The performance has finished. The bou-
quets are being brought to the stage. 
All these are for the beautiful Olena 
Dobrianska. When the audience has left 
the auditorium, the dearest people have 
remained. Ballerinas allow to take pho-
tos with them only after a performance. 
To do this before a performance is a 
bad sign. After receiving compliments 
and warm hugs, the prima goes to the 
dressing room to become a daughter, 
wife and mother again.

It is already 10 p.m., but Olena is still 
in the theatre. This day is coming to 
the end; rehearsals, performances and 
warm family evenings are waiting for 
her again.
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иро вітаю Вас з 30-ю річницею Незалежності 
України та Днем Державного Прапора України!

День Незалежності України – це важливий 
день для кожного з нас, це свято пам’яті про 
цілі покоління, що творили націю і боролися 

за державність, це час, коли ми відчуваємо особливий зв’язок 
і не має значення, де ми зараз: у Києві, Львові, Полтаві чи Одесі. 
Незалежність тримається на тих, хто попри непросту історію на-
шої країни, пліч-о-пліч продовжує вірити і будувати разом країну 
можливостей. 

Хочу привітати з цим великим святом колектив Одеського націо-
нального академічного театру опери та балету, кожного глядача, 
адже кожен з нас є важливою часточкою і рушійною силою, що 
творить в ім’я розквіту України.

ЩИРО БАЖАЮ ВСІМ 
І КОЖНОМУ МІЦНОГО 
ЗДОРОВ’Я, ДОБРА, 
НЕВИЧЕРПНОЇ ЖИТТЄВОЇ 
ЕНЕРГІЇ, НЕХАЙ НЕ ЗГАСАЄ 
ОПТИМІЗМ У ВАШИХ 
ДУШАХ, А КОЖЕН ДЕНЬ БУДЕ 
НАПОВНЕНИЙ РАДІСНИМИ 
ПОДІЯМИ!
Зі святом Вас! З Днем Незалежності!

IHOR ANISENKO 
CHIEF ARTIST OF THE THEATRE

I sincerely congratulate you on the 
30th anniversary of the Independ-
ence of Ukraine and the National 
Flag Day of Ukraine!

Independence Day of Ukraine is an 
important day for each of us, it is 
a holiday of remembrance of the 
entire generations who created the 
nation and fought for statehood, 
it  is a time when we feel a special 
tie and no matter where we are 
now: in Kyiv, Lviv, Poltava or Ode-
sa. Independence bases on those 
who, despite the difficult history of 
our country, continue to believe 
and build the country of opportu-
nities together.

I would like to congratulate the staff 
of the Odesa National Academic 
Theatre of Opera and Ballet, every 
theatre-goer on this great holiday, 
because each of us is an important 
part and driving force that creates 
in the name of the Ukrainian pros-
perity.

I sincerely wish everyone good 
health, wellbeing, inexhaustible vi-
tal energy. Let the optimism in your 
souls not fade and every day will 
be filled with joyful events!

Happy holiday! Happy Indepen-
dence Day!

Головний художник театру

Ігор  
АНІСЕНКО

Щ
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В ОДЕСЬКІЙ ОПЕРІ

VI МІЖНАРОДНИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ МИСТЕЦТВ 

ОКСАМИТОВИЙ  
СЕЗОН

VI INTERNATIONAL  
ART FESTIVAL 
MELLO W SEASON  
AT THE ODESA OPERA 
HOUSE

To the 30th anniversary 
of  Independence of Ukraine 

One of the most significant opera and 
ballet festivals in Ukraine, the purpose 
of which is to promote world classical 
art and confirm the authority of our 
city as the cultural capital of Southern 
Ukraine.

These are 6 unique musical events, 
more than eight hundred participants, 
star guests from Lithuania, the Czech 
Republic, Belarus, Moldova, Poland, 
an open-air ballet féerie, “Dakha 
Brakha”, the Odesa National Philhar-
monic Orchestra and the Ark Ukraine: 
Music art project.

До 30-річчя Незалежності України

Один з наймасштабніших оперно-балетних фестивалів в Україні, 
метою проведення якого є популяризація світового класичного мистецтва 
і підтвердження авторитету нашого міста, як культурної столиці півдня України.
Це 6 унікальних музичних подій, понад вісімсот учасників, зіркові гості з Литви, 
Чехії, Білорусі, Молдови, Польщі, це балетна феєрія під відкритим небом, 
«Даха Браха», Одеський національний філармонійний оркестр та мистецький 
проєкт «Ковчег Україна: музика»

ОДЕСЬКА ОБЛАСНА 
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ



естиваль відкриває концертна програма «Україна – 
світу», яка акумулює найкращі зразки української 
та світової музичної класики і твори сучасних 
українських композиторів в єдиному святковому 
просторі. Головний меседж концерту – «ЄДНІСТЬ. 

ВОЛЯ. НЕЗАЛЕЖНІСТЬ». Втілюючи його, організатори запросили 
до участі у концерті провідних солістів Національних оперний 
театрів України, виконавців з Чехії, Білорусі, Молдови, Латвії, які 
разом з неперевершеними солістами Одеської опери, хором і ор-
кестром театру дарують незабутні митті піднесення і налаштову-
ють камертон звучання потужного початку фестивалю. 

«Ми дуже пишаємось тим, що сцена Одеської опери стає першою 
в світі, де звучать прем’єри творів сучасних українських компози-
торів – це інструментальна композиція «Дзвони» Михайла Шведа 
та фрагменти з опери Олександра Родіна «Катерина», прем’єра 
якої запланована на цей сезон» – зазначив головний диригент 
 театру В’ячеслав Чернухо-Воліч. 

За диригентським пультом у цей вечір – головний диригент театру, 
музичний керівник проєкту В’ячеслав Чернухо-Воліч, заслужені 
артисти України Ігор Шаврук, Ігор Чернецький, а також Віталій 
Ковальчук. До участі у концерті запрошено заслуженого артиста 
України та Республіки Молдова, головного диригента Національної 
опери Республіки Молдова Андрія Юркевича. Режисерка – Оксана 
Тараненко, художник – Ігор Анісенко, хормейстер – Валерій Регрут.

UKRAINE –  
TO THE WORLD 
GALA CONCERT

The festival will be opened with 
a  concert programme «Ukraine – 
to the world», which accumulates 
the best examples of Ukrainian and 
world music classics and works of 
contemporary Ukrainian compos-
ers in a single festive space. The 
main message of the concert is 
«UNITY. FREEDOM. INDEPEND-
ENCE». Implementing it, the or-
ganizers invited leading soloists 
of the National Opera Theatres 
of Ukraine, prominent performers 
from the Czech Republic, Belarus, 
Moldova, Latvia to participate in 
the concert.

«We are very proud that the stage 
of the Odesa Opera House will be 
the first in the world to premiere the 
works by contemporary Ukrainian 
composers – an instrumental com-
position «Bells» by Mykhailo Shved 
and pieces from the opera «Katery-
na» by Oleksandr Rodin, premiere 
of which is to be held this season. 
We will hear the Ukrainian music, 
its coloring and national features 
framed by world opera classics», 
said the theatre’s chief conductor 
Viacheslav Chernukho-Volich.

The concert will be under the baton 
of the chief conductor of the theatre, 
the musical director of the project 
Viacheslav Chernukho-Volich and 
Honoured artists of Ukraine Ihor 
Shavruk, Ihor Chernetskyi, Vital-
ii Kovalchuk. Honoured Artist of 
Ukraine and the Republic of Moldo-
va, Chief Conductor of the National 
Opera of the Republic of Moldova 
Andrii Yurkevych was also invited to 
participate in the concert.

22.08

УКРАЇНА – СВІТУ
Гала-концерт

ГОСТІ ФЕСТИВАЛЮ Concert guests:

OLEKSANDR 
ANTONENKO 
TENOR

He is a soloist of La Scala, Covent 
Garden, the Metropolitan Opera, the 
Vienna State Opera.

Oleksandr Antonenko is one of the 
most famous singers of the young 
generation, who has performed in the 
best theatres of the world – La Sca-
la, Covent Garden, the Metropolitan 
Opera. The first significant success 
came in 2002, when he won the Paul 
Sachs Award. Two years later he was 
awarded the main prize of Latvia – 
the Latvian Great Music Award. Af-
ter that Oleksandr conquered a stage 
after stage: the German Opera of 
Berlin, the Semperoper Dresden, the 
German Opera on the Rhine, the 
Monte Carlo Opera House.

In 2006 he performed in «Lady 
Macbeth of Mtsensk» at the Latvian 
National Opera for the first time. In 
the same year he made his debut at 
the Vienna State Opera, the Swedish 
and Norwegian Royal Operas as the 
Chevalier des Grieux («Manon Les-
caut»). In 2008 the singer made his 
debut at the Salzburg Festival in the 
leading part of the opera «Othello» 
by Verdi. He performed the same 
part at the Rome and Vienna Operas, 
the Paris Grand Opera, the London 
Covent Garden, and the New York 
Metropolitan Opera.

Turiddu in «Cavalleria Rusticana» 
(the German Opera of Berlin, Monte 
Carlo, Valencia), Ismaele in «Nabuc-
co» (the Bavarian Opera), Gabriele 
Adorno in «Simon Boccanegra» (the 
Frankfurt Opera) are among his parts. 

He has recently participated in the 
performances in La Scala and Are-
na di Verona («Tosca», «Turandot»), 
the Geneva Theatre («Samson and 
Delilah»), the Zurich, Paris, Barcelo-
na, Rome Opera Houses («Aida»), 
the Metropolitan Opera («Carmen», 
«Othello», «Norma»), Covent Garden 
(«Cavalleria Rusticana», «Pagliacci»).

Олександр АНТОНЕНКО

Віденській операх, паризькій 
Гранд-опера, лондонському 
«Ковент-Гарден», нью-йорксь-
кій Метрополітен- опера.

Серед інших сценічних 
робіт Олександра – Турідду 
в «Сільській честі» (Німецька 
опера Берліну, театри Мон-
те-Карло, Валенсії), Ісмаель 
в «Набукко» (Баварська опе-
ра), Габріель Адорно в «Сімо-
не Бокканегре» (Франкфурт-
ська опера).

Нещодавно брав участь 
у виставах Ла Скала і Арена ді 
Верона («Тоска», «Турандот»), 
у театрі Женеви («Самсон 
і Даліла»), оперних театрах Цю-
ріха, Парижа, Барселони, Рима 
(«Аїда»), Метрополітен- опера 
(«Кармен», «Отело», «Норма»), 
Ковент-Гардені («Сільська 
честь», «Паяци»).

Один з найвідоміших співаків 
молодого покоління, що має 
виступи в кращих театрах 
світу – Ла Скала, Ковент-Гарде-
ну, Метрополітен-опера. Пер-
ший значний успіх прийшов 
в 2002 році, коли він виграв 
премію Пауля Сакса, а через 
два роки удостоївся голов-
ної нагороди Латвії – Великої 
премії в області музики. Піс-
ля цього Олександр підкорює 
сцену за сценою: Німецької 
опери Берліна, дрезденської 
Земпер-опери, Німецької опе-
ри на Рейні, Оперного театру 
Монте-Карло. 

У 2006 році вперше висту-
пив у Латвійській національній 
опері в «Леді Макбет Мценсь-
кого повіту». Того ж року від-
бувся його дебют у Віденській 
державній опері, Шведській 
і Норвезькій Королівських опе-
рах в партії де Гріє («Манон 
Леско»). У 2008 році співак 
дебютував на Зальцбурзькому 
фестивалі в провідній партії 
опери «Отелло» Верді. Цю ж 
роль виконував в Римській і 

ТЕНОР.
СОЛІСТ ТЕАТРІВ 
ЛА СКАЛА, 
КОВЕНТ-ГАРДЕН, 
МЕТРОПОЛІТЕН-
ОПЕРА, ВІДЕНСЬКОЇ 
ДЕРЖАВНОЇ ОПЕРИ. 
ВОЛОДАР ПРЕМІЇ 
ПАУЛЯ САКСА 
ТА  ВЕЛИКОЇ ПРЕМІЇ 
ЛАТВІЇ В ОБЛАСТІ 
МУЗИКИ

Ф
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Популярність співачці приніс 
дебют в 2013 році в Метрополі-
тен-опера, де вона виконала 
партії Маддалени («Ріголет-
то»), Ольги («Євгеній Онєгін»), 
згодом – Джульєтти («Казки 
Гофмана»). У сезоні 2017/2018 
років виступила з дебютом 
на Зальцбурзькому фестивалі 
у ролі Поліни в «Піковій дамі» 
під орудою Маріса Янсонса.

В останні роки брала 
участь у постановках опер 
«Сільська честь» (Сантуцца) в 
Ла Скала, Женеві та Неаполі; 
«Євгеній Онєгін» в Гамбурзі 
(Ольга); «Джоконда» (Лаура) 
в Театрі Массімо, Палермо; 
«Засудження Фауста» (Марга-

OKSANA VOLKOVA 
MEZZO-SOPRANO

She is a winner of the I prize of the 
XXII International Competition named 
after M. Glinka, laureate of the State 
Prize of the Republic of Belarus and 
the medal of Francysk Skоryna.

The debut in 2013 at the Metropol-
itan Opera brought her popularity. 
She performed the parts of Madd-
alena («Rigoletto»), Olga («Eugene 
Onegin»), and later – Giulietta 
(«The Tales of Hoffmann», 2018). In 
the 2017-2018 season she made her 
debut at the Salzburg Festival as Po-
lina in «The Queen of Spades» under 
the direction of Mariss Jansons.

In recent years, she has participated 
in the productions «Cavalleria Rusti-
cana» (Santuzza) in La Scala, Gene-
va and Naples; «Eugene Onegin» in 
Hamburg (Olga); «Mona Lisa» (Lau-
ra) at the Teatro Massimo, Palermo; 
«The Damnation of Faust» (Margue-
rite) at the Opera of Nice; «Samson 
and Delilah» (Delilah), «Carmen» 
(Carmen) at The National Centre for 
the Performing Arts (NCPA) in Beijing 
and sang in the productions of «La 
forza del destino» and «Rigoletto» at 
the Israeli Opera.

The singer's discography includes 
the recordings in collaboration with 
Dmytro Khvorostovskyi, Anna Netre-
bko, artists of the Metropolitan Op-
era, conductors Michele Marriott, 
Valerii Herhiiev, Mariss Jansons and 
others.

22.08
УКРАЇНА – СВІТУ.
ГАЛА-КОНЦЕРТ.
ГОСТІ КОНЦЕРТУ

рита) в Опері Ніцци; «Самсон 
і Даліла» (Даліла), «Кармен» 
(Кармен) в Національно-
му центрі мистецтв (NCPA) 
в Пекіні і заспівала в постанов-
ках «Сили долі» і «Ріголетто» 
в Ізраїльській опері.

Дискографія співачки 
включає записи в співпраці 
з Дмитром Хворостовським, 
Анною Нетребко, з артиста-
ми Метрополітен-опера, ди-
ригентами Мікеле Маріоттом, 
 Валерієм Гергієвим, Марісом 
Янсонсом та іншими.

Оксана ВОЛКОВА

МЕЦЦО-СОПРАНО.
ЗАСЛУЖЕНА АРТИСТКА 
РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ.
ВОЛОДАРКА 
ПЕРШОЇ ПРЕМІЇ XXII 
МІЖНАРОДНОГО 
КОНКУРСУ ІМЕНІ  
М. ГЛІНКИ, ЛАУРЕАТКА 
ДЕРЖАВНОЇ ПРЕМІЇ 
РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ 
І МЕДАЛІ ФРАНЦИСКА 
СКОРИНИ. 
СОЛІСТКА 
НАЦІОНАЛЬНОГО 
АКАДЕМІЧНОГО 
БОЛЬШОГО ТЕАТРУ 
ОПЕРИ І БАЛЕТУ 
РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ

Виступає в провідних оперних 
театрах Чехії, Німеччини, Швей-
царії та Англії, з Південночесь-
кою філармонією, Симфонічним 
оркестром Празького радіо, ка-
мерним оркестром Чехословач-
чини, Симфонічним оркестром 
Карлових Вар, Тюрінгенською 
філармонією, Люцернським ор-
кестром артистів.

LUDMYL A OSTASH 
SOPRANO

Honoured Artist of Ukraine (2020)

Laureate of the All-Ukrainian Vo-
cal Competition named after T. Ter-
en-Yuskiv (Lviv 2010), International 
Competition of Opera Singers named 
after A. Didura (Katowice, 2012), re-
cipient of Wagner scholarship (2015)

Soloist of the Lviv National Theatre 
of Opera and Ballet named after S. 
Krushelnytska.

The singer’s repertoire includes the 
leading parts in the operas «La Bo-
heme» (Mimi), «Turandot» (Liu), «The 
Magic Flute» (Pamina), «Don Gio-
vanni» (Donna Elvira), «Carmen» 
(Mikaela), «La Traviata» (Violet-
ta), «Iolanta» (Iolanta), «Pagliacci» 
(Nedda) and many others.

She is an active participant in numer-
ous masterclasses, concerts and festi-
vals in Ukraine and abroad as well.

LUCIE  KAŇKOVÁ  
SOPRANO

She is a winner of the Antonín 
Dvořák’s International Singing Com-
petition, Bologna International Vocal 
Competition, Prize IFAC HANDA 
Australian Singing Competition – Au-
dience Prize. In 2021 she won 1st 
Prize Nomea Competition and a title 
«The Best Opera Singer».

She is a soloist of Deutsche Oper 
am Rhein, The National Theatre in 
Prague,The Slovak National Theater 
Vienna State Opera. She has per-
formed in the Czech Republic, Ger-
many, Switzerland and England with 
the South Bohemian Philharmonic, 
Prague Radio Symphony Orchestra, 
Czechoslovakia chamber orchestra, 
Karlovy Vary Symphony Orchestra, 
Thüringen Philharmonie, Lucerne Art-
ists Orchestra.

The singer’s repertoire includes lead-
ing works of the coloratura opera 
repertoire of V. A Mozart, G. Verdi, 
C. Monteverdi and others. Much at-
tention is paid to baroque music.

Люция  КАНЬКОВА

СОПРАНО.
ЛАУРЕАТКА МІЖНАРОДНИХ 
КОНКУРСІВ ВОКАЛІСТІВ 
ІМ. АНТОНІНА ДВОРЖАКА, 
БОЛОНСЬКОГО МІЖНАРОДНОГО 
ВОКАЛЬНОГО КОНКУРСУ, 
АВСТРАЛІЙСЬКОГО КОНКУРСУ 
СПІВАКІВ IFAC HANDA, 
ПЕРШОГО МІЖНАРОДНОГО 
КОНКУРСУ «NOMEA» 
ТА  ВОЛОДАРКА ТИТУЛУ 
«НАЙКРАЩА ОПЕРНА СПІВАЧКА».
СОЛІСТКА НІМЕЦЬКОЇ ОПЕРИ 
НА РЕЙНІ, НАЦІОНАЛЬНОЇ 
ОПЕРИ ЧЕХІЇ, НАЦІОНАЛЬНОЇ 
ОПЕРИ СЛОВАЧЧИНИ

«Кармен» (Мікаела), «Травіата» 
(Віолетта), «Іоланта» (Іолан-
та»), «Паяци» (Недда) та бага-
то інших.

Активна учасниця числен-
них майстер-класів, концертів 
та фестивалів в Україні та за 
кордоном. 

Людмила ОСТАШ 

СОПРАНО.
ЗАСЛУЖЕНА АРТИСТКА 
УКРАЇНИ.
ЛАУРЕАТКА ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
КОНКУРСУ ВОКАЛІСТІВ  
ІМ. Т. ТЕРЕН-ЮСЬКІВА, 
МІЖНАРОДНОГО КОНКУРСУ 
ОПЕРНИХ СПІВАКІВ  
ІМ. А. ДІДУРА, 
ВАГНЕРІВСЬКА СТИПЕНДІАТКА.
СОЛІСТКА ЛЬВІВСЬКОГО 
НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕАТРУ 
ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ  
ІМ. С. КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ

У репертуарі співачки провід-
ні партії в операх «Богема» 
(Мімі), «Турандот» (Ліу), 
«Чарівна флейта» (Паміна), 
«Дон Жуан» (Донна Ельвіра), 

В репертуарі співачки 
провідні твори колоратурного 
оперного репертуару В. А. Мо-
царта, Дж. Верді, К. Монтеверді 
та інших. Велику увагу при-
діляє бароковій музиці.  
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Брала участь у Фестивалі мо-
лодих оперних зірок України 
(Київ), Шаляпінському фестивалі 
(м. Казань), Кноултон Фестивалі 
(Канада), Равенському фести-
валі, фестивалі в Сант-Марга-
ретен (Австрія). Спів працювала 
з театром Мальме (Швеція), Ма-
кедонською національною опе-
рою, Державним театром Кассе-
ля (Німеччина). 

У репертуарі співачки 
провідні партії в операх «Євгеній 
Онєгін», «Пікова дама» (Татьяна, 

Оксана КРАМАРЄВА

СОПРАНО.
ЗАСЛУЖЕНА АРТИСТКА УКРАЇНИ. 
ЛАУРЕАТКА НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРЕМІЇ 
УКРАЇНИ ІМ. Т. ШЕВЧЕНКА, 
МІЖНАРОДНОГО КОНКУРСУ  
ІМ. А. СОЛОВ’ЯНЕНКА 
«СОЛОВ’ЇНИЙ ЯРМАРОК», 
МІЖНАРОДНОГО КОНКУРСУ ОЛЕНИ 
ОБРАЗЦОВОЇ, МІЖНАРОДНОГО 
КОНКУРСУ ПЛАСІДО ДОМІНГО.
СОЛІСТКА НАЦІОНАЛЬНОЇ ОПЕРИ 
УКРАЇНИ ІМ. Т. ШЕВЧЕНКА

OKSANA KRAMARIEVA 
SOPRANO 
HONOURED ARTIST OF UKRAINE

Oksana Kramarieva is a laureate of the 
National Prize of Ukraine named after 
T. Shevchenko, International Competition 
named after A. Solovianenko «Night-
ingale Fair», Olena Obraztsova Inter-
national Competition, Placido Domingo 
International Competition.

She is also a soloist of the National Opera 
of Ukraine named after T. Shevchenko.

She participated in the Festival of Young 
Opera Stars of Ukraine (Kyiv), the Shalia-
pin Festival (Kazan), the Knowlton Festi-
val (Canada), the Ravenna Festival, the 
festival in Sankt Margarethen (Austria). 
She has collaborated with the Malmö 
Theatre (Sweden), the Macedonian Na-
tional Opera and The Staatstheater Kassel 
(Germany).

The repertoire includes the leading parts 
in the operas «Eugene Onegin», «The 
Queen of Spades» (Tatiana, Lisa), «Ale-
ko» (Zemfira), «Prince Igor» (Yaroslavna), 
«Don Carlos», «Il Trovatore», «Un ballo 
in Maschera», «Aida», «Nabucco», «The 
Messa da Requiem» by Verdi (Elizabeth, 
Leonora, Amelia, Aida, Abigaille –sopra-
no), as well as the role of Norma, Cio-
Cio-san, Floria Tosca and Turandot in the 
operas of the same name by G. Puccini.

She sang on the opera stages of Ger-
many, the Netherlands, Austria, Canada, 
Switzerland, Japan and other countries.

ALL A POZNYAK 
MEZZO-SOPRANO 
HONOURED ARTIST OF UKRAINE

Soloist of the National Opera of Ukraine 
named after T. Shevchenko.

There are numerous leading parts in the 
operas «The Tsar’s Bride» (Lyubasha), 
«Sadko» (Lyubava), «Prince Igor» (Kon-

22.08
УКРАЇНА – СВІТУ.
ГАЛА-КОНЦЕРТ.
ГОСТІ КОНЦЕРТУ

Ліза), «Алєко» (Земфіра), «Князь 
Ігор» (Ярославна), «Дон Кар-
лос», «Трубадур», «Бал-маска-
рад», «Аїда», «Набукко», Реквієм 
Дж. Верді (Єлизавета, Леонора, 
Амелія, Аїда, Абігаїль, партія 
сопрано), а також ролі Норми в 
однойменній опері, Чіо-Чіо-сан, 
Флорії Тоски та Турандот в од-
нойменних операх Дж. Пуччіні

Співала на оперних сце-
нах Німеччини, Нідерландів, 
Австрії, Канади, Швейцарії, 
Японії та інших країн.

флейта» (Зарастро), «Кармен» 
(Ескамільйо, Цуніга) та ба-
гатьох інших.

Гастролював у Португалії, 
Австрії, Німеччині, Болгарії, 
Іспанії, Нідерландах, Франції, 
Великобританії.

chakivna), «Khovanshchina» (Marfa), 
«Boris Godunov» (Marina Mnisze-
ch), «The Queen of Spades» (Polina, 
Milovzor), «Eugene Onegin» (Olga), 
«Mazeppa» (Lyubov Kochubey), 
«Il Trovatore» (Azuchena), «Aida» 
(Amneris), «Don Carlos» (Eboli), «Un 
ballo in Maschera» (Ulrika), Rigolet-
to (Maddalena), «Nabucco» (Fene-
na), numerous works of chamber and 
oratorio genre and many others are 
in the repertoire of the singer.

She has toured in Japan, Italy, 
Germany, Austria, France, Switzer-
land, Denmark, Holland, Spain, the 
Czech Republic, Poland, Turkey and 
Ukraine.

She has stock recordings on the ra-
dio, including «The Messa da Requi-
em» by Verdi, cantata «The Rapids 
Roar» by M. Lysenko, arias and ro-
mances. She recorded a DVD of the 
play «Don Carlos» (Eboli) staged by 
the Opera House named after L. Pa-
varotti (Modena, Italy) in 2012.

YURI I  MAIMESKU 
BASS-BARITONE

Yurii Maimesku is a winner of the 
I prize of the International Vocal 
Competition «E.Moldoveanu», Inter-
national Competition named after 
A. Solovianenko «Nightingale Fair», 
Republican competition named af-
ter Oleksii Styrcha, winner of the 
Supreme Prize of the International 
Competition named after Khirakleia 
Darkle, winner of the International 
Competition «Masters of Lyrical Art 
named after P. Stefanesku».

He is a soloist of the National Opera 
and Ballet Theatre of the Republic of 
Moldova named after M. Biesu.

In the repertoire of the singer there 
are parts from the operas «Il bar-
biere di Siviglia» (Bartolo), «The Elix-
ir of Love» (Dulcamara), «Rigoletto» 
(Sparafucile, Monterone), «Don 
Juan» (Leporello, Mazetto), «Aida» 
(Ramfis), «The Magic flute» (Zaras-
tro), «Carmen» (Escamillo, Zuniga) 
and many others.

He has toured in Portugal, Austria, 
Germany, Bulgaria, Spain, the Neth-
erlands, France and Great Britain.

ландії, Іспанії, Чехії, Польщі, 
Туреччині, Україні.

Має фондові записи на 
радіо, серед яких Реквiем 
Дж. Вердi, кантата «Б’ють поро-
ги» М. Лисенка, арiї та романси. 
Записала DVD-диск вистави «Дон 
Карлос» (Еболi) у постановцi 
оперного театру iм. Л. Паварот-
тi (м. Модена, Iталiя) у 2012 р.

Алла ПОЗНЯК

МЕЦЦО-СОПРАНО.
ЗАСЛУЖЕНА АРТИСТКА УКРАЇНИ
СОЛІСТКА НАЦІОНАЛЬНОЇ ОПЕРИ 
УКРАЇНИ ІМ. Т. ШЕВЧЕНКА

У численному репертуарі 
співачки провідні партії в опе-
рах «Царева наречена» (Люба-
ша), «Садко» (Любава), «Князь 
Ігор» (Кончаківна), «Хованщи-
на» (Марфа), «Борис Годунов» 
(Марина Мнішек), «Пікова 
дама» (Поліна, Миловзор), 
«Євгеній Онєгін» (Ольга), «Ма-
зепа» (Любов Кочубей), «Тру-
бадур» (Азучена), «Аїда» (Ам-
неріс), «Дон Карлос» (Еболі), 
«Бал-маскарад» (Ульріка), «Рі-
голетто» (Маддалена), «Набук-
ко» (Фенена), численні твори 
камерного та ораторіального 
жанру та багато інших.

Гастролювала у Японiї, 
Італiї, Німеччині, Австрії, 
Францiї, Швейцарiї, Данiї, Гол-

Юрій МАЙМЕСКУ

БАС-БАРИТОН.
ЛАУРЕАТ ПЕРШОЇ ПРЕМІЇ 
МІЖНАРОДНОГО КОНКУРСУ 
ВОКАЛІСТІВ «E.MOLDOVEANU», 
МІЖНАРОДНОГО КОНКУРСУ  
ІМ. А. СОЛОВ’ЯНЕНКА 
«СОЛОВ’ЇНИЙ ЯРМАРОК», 
МІЖНАРОДНОГО КОНКУРСУ 
ВОКАЛІСТІВ ІМ. А. НЕЖДАНОВОЇ, 
РЕСПУБЛІКАНСЬКОГО КОНКУРСУ 
ІМ. ОЛЕКСІЯ СТИРЧІ, ВОЛОДАР 
ВИЩОЇ ПРЕМІЇ МІЖНАРОДНОГО 
КОНКУРСУ ІМ. ХІРАКЛЕЇ ДАРКЛЕ, 
ПЕРЕМОЖЕЦЬ  МІЖНАРОДНОГО 
КОНКУРСУ «МАЙСТРИ  
ЛІРИЧНОГО МИСТЕЦТВА  
ІМ. ПЕТРЕ СТЕФАНЕСКУ.
СОЛІСТ НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕАТРУ 
ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ РЕСПУБЛІКИ 
МОЛДОВА ІМЕНІ М. БІЄШУ

У репертуарі співака партії в 
операх «Севільський цирюль-
ник» (Бартоло), «Любовний 
напій» (Дулькамара), «Ріголет-
то» (Спарафучіле, Монтероне), 
«Дон Жуан» (Лепорелло, Maзeт-
тo), «Аїда» (Рамфіс), «Чарівна 
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ANDRII  YURKEVYCH 
CONDUCTOR. 
HONOURED ARTIST OF UKRAINE. 
HONOURED ARTIST OF THE 
REPUBLIC OF MOLDOVA

Winner of the Special Prize of the II 
National Competition named after 
S.  Turchak in Kyiv.

Andrii Yurkevych graduated from 
Ternopil Music School named after 
S. Krushelnytska (1990, chromatic 
accordion class), in 1996 – faculty 
of the Music Academy named after 
M. Lysenko in Lviv as a conductor. 
In 1999 he was an advance man at 
the same educational institution un-
der the guidance of Professor Y. Lut-
siv. He served an apprenticeship at 
the Polish National Opera (Warsaw) 
with conductor Ya. Kaspshyk. Later 
he perfected his performing skills 
at the Chigiana Musical Academy 
(Siena, Italy) under the guidance of 
G.  Gelmetti.

In 1993 he first became a conductor 
at the Lviv National Opera Theatre 
named after S. Krushelnytska. Later 
many operas and ballets were per-
formed under his baton there.

In different years he directed the 
Odesa National Opera, the Mol-
davian National Opera Theatre 
named after M. Biesu, the Warsaw 
National Opera. At the same time, 
he has been collaborating with many 
European and world theatres and 
symphony orchestras.

He is the first Ukrainian conductor 
who worked at the famous Vienna 
State Opera. Other famous stages 
include the Rome Opera, the Munich 
State Opera, the Zurich Opera, the 
State Opera Houses in Berlin, Dussel-
dorf, Stuttgart, Mannheim, Dresden, 
Cologne, San Francisco, theatres in 
Genoa, Palermo, Naples, Budapest, 
Athens, Madrid and Barcelona.

Currently the conductor heads the 
National Opera named after Maria 
Biesu in Chisinau (Moldova). Andrii 
Yurkevych has invitations to the per-
formances in various theatres around 
the world, he collaborates with many 
symphony orchestras.

22.08
УКРАЇНА – СВІТУ.
ГАЛА-КОНЦЕРТ.
ГОСТІ КОНЦЕРТУ

Його дебют відбувся в Празь-
кому державному оперному 
театрі в партії Ленського («Єв-
геній Онєгін») після перемо-
ги в конкурсі вокалістів імені 
А. Дворжака.

З 1997 по 2012 роки – 
соліст Дніпропетровського 
академічного театру опери 
та балету. Як запрошений ар-
тист працював в Румунській 
національній опері в Бухаре-
сті (2000 – 2007), де викону-
вав партії: Едгардо («Лючія ді 
Ламмермур»), Герцога («Ріго-
летто»), Рудольфа («Богема»), 
Руджеро («Ластівка»), Пінкер-
тона («Чіо-Чіо-сан»). У складі 
румунських труп Тімішоарско-
го національного театру опери 
та балету, Крайовського опер-
ного театру, Галацького музич-

OLEKSI I  SREBNY TSKYI 
TENOR. 
HONOURED ARTIST OF UKRAINE

Oleksii Srebnytskyi is a laureate of 
the International Vocal Competition 
named after Antonin Dvořák.

He is a soloist of the Kharkiv National 
Academic Opera and Ballet Theatre 
named after M. Lysenko / East OPERA.

His debut – part of Lenskyi («Eugene 
Onegin») was held at the Prague State 
Opera after winning the Vocal Com-
petition named after Antonin Dvořák.

From 1997 to 2012 he was a solo-
ist of the Dnipropetrovsk Academic 
Opera and Ballet Theatre. As a guest 
artist he worked at the Romanian Na-
tional Opera in Bucharest (2000 – 
2007), where he performed parts: 
Edgardo («Lucia di Lammermoor»), 
Duke («Rigoletto»), Rodolfo («La Bo-
heme»), Ruggiero («Swallow»), Pink-
erton («Cio-Cio-san»). He performed 
in Austria, Great Britain, the Nether-
lands, and Germany as part of the 
Romanian troupes of the Timisoara 
National Opera and Ballet Theatre, 
the Craiova Opera House, the Ga-
lactic Musical Theatre.

As part of the East OPERA troupe, he 
performed in Japan the parts of Calaf 
(«Turandot») and Vladimir Igorevich 
(«Prince Igor»), in Germany with the 
parts of the Duke («Rigoletto»), Nadir 
(«The Pearl Fishers») and Manrico («Il 
Trovatore»).

Since 2002, as a guest soloist, he 
has been collaborating with the 
Chisinau National Opera and Ballet 
Theatre (Moldova), with which he 
has toured in Spain, the Netherlands, 
Germany and Thailand.

ного театру виступав у Австрії, 
Великобританії, Нідерландах, 
Німеччині.

У складі трупи Схід OPERA 
виступав в Японії, де виконав 
партії Калафа («Турандот») та 
Володимира Ігоровича («Князь 
Ігор»), Німеччині з партіями 
Герцога («Ріголетто»), Надіра 
(«Шукачі перлів») і Манріко 
(«Трубадур»).

З 2002 року, як запро-
шений соліст, співпрацює з 
Кишинівським національним 
театром опери та балету (Мол-
дова), з яким гастролював у 
Іспанії, Нідерландах, Німеч-
чині, Таїланді.

Брав участь у міжнарод-
них оперних проектах Польщі, 
Росії, Німеччини.

У репертуарі виконавця 
провідні партії з опер «Норма», 
«Травіата», «Трубадур», «То-
ска», «Мадам Баттерфляй», «Ту-
рандот», «Богема», «Іоланта», 
«Шукачі перлів» Ж. Бізе, «Рі-
голетто», «Макбет» Дж. Верді), 
«Любовний напій», «Вертер» та 
багато інших.

Олексій СРЕБНИЦЬКИЙ

Андрій ЮРКЕВИЧ 

ТЕНОР.
ЗАСЛУЖЕНИЙ АРТИСТ 
УКРАЇНИ.
ЛАУРЕАТ МІЖНАРОДНОГО 
КОНКУРСУ ВОКАЛІСТІВ ІМЕНІ 
АНТОНІНА ДВОРЖАКА.
СОЛІСТ ХАРКІВСЬКОГО 
НАЦІОНАЛЬНОГО 
АКАДЕМІЧНОГО ТЕАТРУ 
ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ  
ІМ. М.В. ЛИСЕНКА

Закінчив Тернопільське музич-
не училище ім. С. Крушель-
ницької (1990 р., клас баяну), 
в 1996 році – диригентський 
факультет Музичної академії 
ім. М. Лисенка у Львові, у 1999 
році – асистентуру-стажування-
при цьому ж навчальному за-
кладі під керівництвом профе-
сора Ю. Луціва. Стажувався у 
Польській Національній Опері 
(Варшава) у диригента Я. Кас-
пшика. Згодом удосконалю-
вав виконавську майстерність 
у музичній академії Киджані 
(Сьєна, Італія) у Дж. Джелметті.

У 1993 році вперше став за 
диригентський пульт у Львівсь-
кому Національному оперному 
театрі ім. С. Крушельницької, 
де згодом дебютував у багатьох 
оперних і балетних спектаклях.

У різні роки керував Одесь-
кою Національною оперою, 
Молдавським Національним 

ДИРИГЕНТ.
ЗАСЛУЖЕНИЙ АРТИСТ 
УКРАЇНИ.
ЗАСЛУЖЕНИЙ 
АРТИСТ РЕСПУБЛІКИ 
МОЛДОВА.
ВОЛОДАР 
СПЕЦІАЛЬНОЇ ПРЕМІЇ 
II НАЦІОНАЛЬНОГО 
КОНКУРСУ  
ІМ. C. ТУРЧАКА  
В КИЄВІ.
ГОЛОВНИЙ ДИРИГЕНТ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ 
ОПЕРИ РЕСПУБЛІКИ 
МОЛДОВА ІМ. МАРІЇ 
БІЄШУ

оперним театром ім. М. Бієшу, 
Варшавською національною опе-
рою. Одночасно співпрацював 
і співпрацює з багатьма європей-
ськими та світовими театрами та 
симфонічними оркестрами.

Є першим українським ди-
ригентом, який диригував у ві-
домій Віденській Штатс-опері,  
Римській і Цюріхській операх, 
Мадридській королівській опері. 
Серед інших сцен – Мюнхенська, 
державні оперні театри у Бер-
ліні, Дюсельдорфі, Штутгарті, 
Мангеймі, Дрездені, Кьольні, 
Сан-Франциско, театри в Генуї, 
Палермо, Неаполі, Будапешті, 
Афінах, Мадриді, Барселоні.

На даний момент дири-
гент очолює Національну опе-
ру ім. Марії Бієшу в Кишиневі 
(Молдова), має запрошення на 
постановки в різних театрах 
світу, співпрацює з багатьма 
симфонічними оркестрами.

He participated in the international 
opera projects in Poland, Russia and 
Germany.

The repertoire includes the leading 
parts from the operas «Norma», «La 
Traviata», «Il Trovatore», «Tosca», 
«Madama Butterfly», «Turandot», 
«La Boheme», «Iolanta», «The Pearl 
Fishers» by G. Bizet, «Rigoletto», 
«Macbeth» by G. Verdi, «The Elixir 
of Love», «Werther» and many others.
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радиційно до фестивальної програми «Оксамитово-
го сезону в Одеській опері» входять знакові прем’єри 
сезону, що минув. Другою подією фестивалю є показ 
опери Дж. Пуччіні «Богема». Прем’єра, що завершува-
ла 211-й театральний сезон, стала яскравим доказом 

потужної командної праці всього колективу театру у колаборації 
з міжнародною постановочною групою з  Королівств Бельгії та 
Нідерландів, які разом зробили сучасну версію однієї з найпопу-
лярніших і найулюбленіших опер світового оперного репертуару. 

МУЗИЧНИЙ КЕРІВНИК ТА ДИРИГЕНТ – В’ЯЧЕСЛАВ ЧЕРНУХО-ВОЛІЧ
РЕЖИСЕР-ПОСТАНОВНИК – ЖАН-ФРАНСУА Д’ОНД
АСИСТЕНТКА РЕЖИСЕРА – МІХАЕЛА ПАНАІНТЕ
ХУДОЖНИК-СЦЕНОГРАФ – МАРК КНОПС 
ХУДОЖНИЦЯ З КОСТЮМІВ – НЕНСІ АВОНДТС
ХОРМЕЙСТЕР-ПОСТАНОВНИК – ВАЛЕРІЙ РЕГРУТ
ХУДОЖНИЦЯ ЗІ СВІТЛА – СВІТЛАНА КАГАНОВИЧ

СОЛІСТИ ОПЕРИ, ХОР, АРТИСТИ БАЛЕТУ, ОРКЕСТР ТЕАТРУ,  
ДИТЯЧИЙ ХОР «ПЕРЛИНИ ОДЕСИ» (КЕРІВНИЦЯ – ЛАРИСА ГАРБУЗ) 

ОПЕРА ВИКОНУЄТЬСЯ З ОДНИМ АНТРАКТОМ.

БОГЕМА
Джакомо Пуччіні

L A BOHEME 
GIACOMO PUCCINI

Traditionally, the festival programme 
«Mellow Season at the Odesa Op-
era House» includes significant pre-
mieres of the past season. So, the 
second grand event of the festival is 
the opera «La Boheme» by G. Pucci-
ni. The premiere, with which the 211th 
theatrical season was finalized, was 
an eloquent evidence of the power-
ful teamwork of the entire theatre in 
collaboration with an international 
creative team from the Kingdoms of 
Belgium and the Netherlands, who 
created together a modern version 
of one of the world’s most popular 
and beloved operas.

Conductor –  
Viacheslav Chernukho-Volich 

Set designer –  
Jean-François D’hondt

Assistant director –  
Mihaela Panainte

Stage designer –  
Marc Cnops 

Costume designer –  
Nancy Avondts 

Choirmaster –  
Valerii Rehrut

Light designer –  
Svitlana Kahanovych

Оpera soloists, chorus, orchestra 
of  the theatre, ballet dancers, chil-
dren’s chorus «Pearls of Odes-
sa» (director  – Larysa Harbuz) 
The opera is performed with one in-
terval. 

T

28.08

ЛІБРЕТО ЛУЇДЖІ ІЛЛІКИ 
ТА ДЖУЗЕППЕ ДЖАКОЗИ 
ЗА КНИГОЮ АНРІ 
МЮРЖЕ «СЦЕНИ 
З  ЖИТТЯ БОГЕМИ».

LIBRETTO BY LUIGI ILLICA 
AND GIUSEPPE GIACOSA 
BASED ON A BOOK 
«SCÈNES DE LA VIE DE 
BOHÈME» BY  HENRI 
MURGER.
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ретя подія фесту на головній сцені театру – сценіч-
на кантата Карла Орффа «Карміна Бурана». Ще один 
прик лад співпраці митців Одеської опери з міжнарод-
ною творчою групою з Королівств Бельгії, Нідерландів, 
Болгарії, України, як підтвердження втілення програми 

інтеграції Одеської опери у європейський культурний контекст. 
В. Чернухо-Воліч зазначив: «Ця версія твору була поставлена 

за місяць до початку карантину (лютий 2020 року), у 125-ту 
річницю від дня народження К. Орффа, але після декількох показів 
через пандемію виставу на півтора роки було знято з репертуа-
ру. На мою думку, Герард Мостерд ближче багатьох підійшов до 
задуму композитора. В його версії бачимо не лише традиційне 
філармонійне виконання цієї музики з балетним дивертисмен-
том, а органічний сплав співу, хореографічного мистецтва, хо-
рового звучання». 

CARMINA BURANA
Карл Орфф

CARL ORFF 
CARMINA BURANA

The third event of the festival on the 
main stage of the theatre is stage 
cantata «Carmina Burana» by Carl 
Orff.  One more example of collab-
orative work of the the Odesa Opera 
artists and an international creative 
group from the Kingdoms of Belgium 
and the Netherlands, Bulgaria and 
Ukraine. It is a confirmation of the 
Odesa Opera integration programme 
into the European cultural context.

V. Chernukho-Volich noted: «This ver-
sion of the work was staged a month 
before the quarantine (February 
2020), on the 125th anniversary of 
birth of C. Orff, but after several per-
formances because of the pandemic, 
the production was removed from the 
repertoire for a year and a half. In 
my opinion, Gerard Mosterd came 
closer than the others to the compos-
er’s idea. In his version we can see 
not only the traditional philharmonic 
performance of this music with ballet 
divertissement, but an organic fusion 
of singing, choreographic art and 
choral sound».

Musical director – chief conductor 
of the theater  
Viacheslav Chernukho-Volich

Choirmaster – Valerii Rehrut

Director and choreographer – 
Gerard Mosterd

Stage designer – Steven Demedts

Costume designer – Nancy Avondts

Head of children’s choir –  
Larysa Harbuz

Videography – Sibe Kokke

Lighting designer – Vasko Lisikov

Оpera soloists, ballet dancers, choir, 
orchestra of the theatre, children’s 
choir «Pearls of Odessa» (director – 
Larysa Harbuz)

МУЗИЧНИЙ КЕРІВНИК ТА ДИРИГЕНТ – ГОЛОВНИЙ ДИРИГЕНТ ТЕАТРУ 
В’ЯЧЕСЛАВ ЧЕРНУХО-ВОЛІЧ
ХОРМЕЙСТЕР-ПОСТАНОВНИК – ВАЛЕРІЙ РЕГРУТ
РЕЖИСЕР І ХОРЕОГРАФ-ПОСТАНОВНИК – ГЕРАРД МОСТЕРД
ХУДОЖНИК-СЦЕНОГРАФ – СТІВЕН ДЕМЕДТС
ХУДОЖНИЦЯ З КОСТЮМІВ – НЕНСІ АВОНДТС
КЕРІВНИЦЯ ДИТЯЧОГО ХОРУ – ЛАРИСА ГАРБУЗ
ВІДЕОГРАФІЯ – ЗІБЕ КОККЕ
ХУДОЖНИК ЗІ СВІТЛА – ВАСКО ЛІСІКОВ
СОЛІСТИ, АРТИСТИ БАЛЕТУ, ХОР, ОРКЕСТР ТЕАТРУ, ДИТЯЧИЙ ХОР 
«ПЕРЛИНИ ОДЕСИ» (КЕРІВНИЦЯ – ЛАРИСА ГАРБУЗ)

СЦЕНІЧНА КАНТАТА
ЛІБРЕТО К. ОРФФА 
НА ОСНОВІ ТЕКСТІВ 
СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ЗБІРКИ 
ВІРШІВ «CARMINA BURANA» 
(«CODEX BURANUS»)

SCENIC CANTATA. 
LIBRETTO BY CARL ORFF 
BASED ON THE TEXTS 
FROM THE MEDIEVAL 
COLLECTION OF POEMS 
CARMINA BURANA 
(CODEX BURANUS) T

29.08
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родовжує фестивальну програму Національний одесь-
кий філармонійний оркестр під орудою народного 
артиста України Хобарта Ерла. Концерт популярної 
музики «УКРАЇНСЬКА ОДІССЕЯ» об’єднує найвідоміші 
твори українських і світових композиторів.

УКРАЇНСЬКА 
ОДІССЕЯ

Концерт Національного одеського  
філармонійного оркестру 

THE UKRAINIAN 
ODYSSEY 
CONCERT OF ODESSA 
PHILHARMONIC ORCHESTRA

Odessa Philharmonic Orchestra un-
der the baton of People’s Artist of 
Ukraine Hobart Earle is invited to 
participate in the festival programme. 
The concert of popular music “THE 
UKRAINIAN ODYSSEY” unites the 
most famous works of the Ukrainian 
and world composers.

HOBART EARLE  
Music director and principal 
conductor, People’s Artist of Ukraine

Born in Venezuela of American par-
ents, Hobart Earle has earned a 
reputation on several continents as a 
dynamic and exciting conductor. He 
was recognized as one of 30 “Pro-
fessionals of the Year” by Musical 
America Worldwide (2014), and in 
conjunction with leading newspapers, 
the Russian Cosmonaut Association 
named a star in the ‘Perseus’ con-
stellation as ‘Hobart Earle’ (2003). 

Music Director and Principal Conduc-
tor of the Odessa Philharmonic Or-
chestra, Hobart Earle has 
elevated the orchestra to 
a position of international 
prominence, unprecedent-
ed in the history of the or-
ganization, performing in 
such concert halls as the 
Musikverein (Vienna), the 
Philharmonie (Cologne), 
Barbican Hall (London), 
the National Auditorium 
(Madrid), Orchestra Hall 
in Chicago, the Great Hall 
of the Moscow Conserva-
tory, Carnegie Hall (New 
York) and the Kennedy 
Center (Washington), 
Davies Hall in San Fran-
cisco and the General As-
sembly of the United Nations. 

Хобарт Ерл 
ХУДОЖНІЙ КЕРІВНИК І ГОЛОВНИЙ ДИРИГЕНТ, 

НАРОДНИЙ АРТИСТ УКРАЇНИ

Один з небагатьох людей, яких по праву можна назвати «людина 
світу». Життєвий шлях Маестро дуже незвичайний, він увібрав в 
себе культури багатьох країн. Хобарт Ерл народився у Венесуелі 
у родині американців та отримав на кількох континентах репу-

тацію динамічного та захоплюючого диригента. 
У 2003 році Російська асоціація космонавтів на-
звала одну з зірок у сузір’ї Персея «Хобарт Ерл», 
а в 2014 році Musical America Worldwide визнала 
Хобарта Ерла одним з 30 «Професіоналів року». 

В 1990 році, він познайомився з Одеським 
філармонійним оркестром, і так почалося бага-
торічне співробітництво, яке призвело до без-
прецедентного розвитку оркестру. Маестро Ерл 
з Національним одеським філармонійним орке-
стром виступали у кращих концертних залах 15 
країн світу (в тому числі Карнегі Холл, Нью–Йорк; 
Кеннеді Центр, Вашингтон; Мюзікферайн, Відень; 
Барбікен Холл, Лондон; Академія ім. Ф. Ліста, 
Будапешт; Філармонія, Кельн; Великий зал Мо-
сковської консерваторії; зал Генеральної Асамблеї 
ООН; Національна Аудиторія, Мадрид, та інші). 

Хобарт Ерл диригував Bilbao Symphony 
Orchestra (Іспанія), Віденським камерним оркестром, Віденським 
симфонічним оркестром Тонкюнстлер, Orchestra della Toscana 

(Італія), Orchestra Sinfonica Siciliana (Італія), Noord Nederlands 
Orkest (Голландія), Афінським державним симфонічним орке-
стром, Симфонічним оркестром Датського радіо, Симфонічним 
оркестром Краківської філармонії, Sinfonia Iuventus (Варшава), 
Jerusalem Symphony Orchestra, Російським національним орке-
стром, Державним академічним симфонічним оркестром ім.

Є. Ф. Свєтланова та іншими. Список оркестрів, якими ма-
естро Ерл диригував у Сполучених Штатах, включає Delaware 
Philharmonic, Florida Philharmonic, Buffalo Philharmonic, North 
Carolina Symphony, San Diego Chamber Orchestra, Miami Symphony, 
Orchestra of the Americas. 

Співпрацював із Львівським і Харківським Оперними театра-
ми, Національною оперою України, Донбас- Оперою, Великим те-
атром Білорусії, також здійснив кілька нових постановок у Націо-
нальній опері Греції та Mythos Opera Festival (Італія). 

З Національним одеським філармонійним оркестром за-
писувався на фірмі «Naxos» і «ASV», з Державним академічним 
симфонічним оркестром ім. Є.Ф. Свєтланова – на фірмі «Toccata 
Records» і «Naxos». 

П

He has led such orchestras as the 
Bilbao Symphony, Vienna Tonkuen-
stler, Noord- Nederlands Orkest in 
Holland, Odense Symfoniorkester in 
Denmark, Jerusalem Symphony Or-
chestra, Sinfonica Siciliana and Or-
chestra della Toscana, Sinfonia Iuven-
tus in Warsaw, Krakow and Silesian 
Philharmonic Orchestras, Athens State 
Symphony, Buffalo and Florida Phil-
harmonics,North Carolina and Miami 
Symphony Orchestras, Taipei Sym-
phony and such major Russian institu-
tions as the St. Petersburg Philharmon-
ic and Russian National Orchestra. In 
the opera pit, he has led productions 
with the Greek National Opera and 
the Mythos Opera Festival, and in the 
recording studio, has recorded with 

the Russian State Symphony 
and Odessa Philharmonic for 
Naxos and Toccata Records. 
His performance of Tchai-
kovsky’s 5th symphony in 
Vienna’s Musikverein was re-
corded by the Austrian Radio 
live in concert, and awarded 
“Best Classical Album 2002” 
at the ‘JPFolks Music Awards’ 
in Hollywood, California. His 
recording of music by Myro-
slav Skoryk was chosen by 
Naxos CEO Klaus Heymann 
in the “Chairman’s Choice 
2014 – Klaus Heymann’s Fa-
vorite Naxos Releases” . 

05.09

"Оркестр насолоджував 
слух, відрізняючись дивною 

злагодженістю звуку і кольоровою 
гамою відтінків. Диригувати 

краще, ніж це робив Хобарт Ерл, 
було просто неможливо.  

Яскраво та чаруюче".
NICE MATIN (НІЦЦА)

“Les oreilles furent comblees, l’orchestre se 
distinguant par une remarquable homogeneite 

de son et la couleur des timbres. On ne 
pouvait mieux diriger que ne l’avait fait 
Hobart Earle. Petillant et enchanteur.”

NICE MATIN

“Те, що пропонує Одеський 
філармонійний оркестр, може 

поступитися тільки одиницям у світі. 
Таку точність струнної групи вдається 

почути нечасто. Тим більш, рідко 
трапляється, щоб великий оркестр так 

зберігав врівноваженість звукового 
забарвлення навіть у найбільш 

несамовитих моментах”.
RHEINISCHE POST (ДЮССЕЛЬДОРФ)

“What the Odessa Philharmonic Orchestra has 
to offer can be favorably compared almost an-
ywhere in the world. Such precision in a  string 

section is rarely heard. It is even rarer for a 
big orchestra to play with such balance of tone 

color at the wildest moments.”

RHEINISCHE POST (DÜSSELDORF)

“Їхній звук був майже 
гіпнотизуючим - з багатою 

соковитою текстурою - який міг 
би конкурувати із звучанням будь-
яких колективів Берліну чи Відня, 

а тиха гра привертала увагу, як 
заворожуючий шепіт”.

THE INDEPENDENT (ЛОНДОН)

“Their sound was quite hypnotic - with a 
rich, creamy texture to rival any crack team 

from Berlin or Vienna, and quiet playing that 
grabbed the attention like an urgent whisper.”

THE INDEPENDENT (LONDON)

"В качестве импозантного финала прозвучала пятая 
симфония Чайковского. Эрлу удалось вовлечь всех в круговорот 

симфонии, которая от начала и до конца была столь эмоционально 
содержательна, что требовала огромной отдачи. Все группы 

оркестра показали себя с лучшей стороны и оставили большое 
впечатление после концерта в Музикферайне".

DIE PRESSE (ВІДЕНЬ)

“Still to come was the resounding finale, an imposing performing of Tchaik-
ovsky’s fifth symphony. Earle summoned a symphonic surge from his orchestra 

that carried all before it until the very last note of this long and strenuous work. 
Every group in the orchestra put heart and soul into the challenge to bring 

the  matinee concert in the Musikverein to an impressive close.”

DIE PRESSE (VIENNA)
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ODESSA  
BALLET-GALA СLASSIC & MODERN

«ОДЕСА. УКРАЇНА. 
ЄВРОПА»

Оpen-air.  Театральна площа

ODESA BALLET-GALA 
CLASSIC & MODERN 
«ODESA .  UKRAINE. 
EUROPE» 
OPEN-AIR 
THEATRE SQUARE

The Odesa residents and guests will 
be able to spend an unforgettable 
night on Saturday, September 11, 
on the Theatre Square, enjoying a 
bright dance performance – Bal-
let Gala-concert Classic & Modern 
«ODESA. UKRAINE. EUROPE».

Holding open-air ballet concerts has 
already become a visiting card of the 
festival and its powerful democratic 
message.

The programme includes pieces from 
the most popular ballets, modern bal-
let compositions to the music of the 
Ukrainian composers and the grand 
premiere of «Bolero» by Maurice 
Ravel staged by Heorhii Kovtun with 
the participation of the Odesa ballet 
team and invited renowned ballet 
performers of the world.

With the participation of world ballet 
stars, leading ballet artists and thea-
tre orchestra

Conductors — Viacheslav Cher-
nukho-Volich, Honoured Artists of 
Ukraine Ihor Shavruk, Ihor Chernet-
skyi; Vitalii Kovalchuk

Guests:

GEORGE KOVTUN
Choreographer.
Honoured Artist of Russia. 
People’s Artist of the Republic 
of  Tatarstan. 
Awarded a gold medal  
of the Fyodor Lopukhov fund.

A graduate of Voronezh State Ballet 
School and Leningrad State Conserv-
atory named after Rimsky-Korsakov.

George Kovtun worked as a ballet 
dancer, choreographer, director in 
Tajik Academic Opera and Ballet 
Theatre of the Order of Lenin named 
after A. Aini, at Buryat State Ac-
ademic Opera and Ballet Theatre, 
Chukchi-Eskimo dance ensemble 
«Ergyron», Moscow Jewish Theatre, 
Kiev State opera and Ballet Theatre 
for Children and Youth, St. Petersburg 
State Academic Opera and Ballet 
Theatre named after Mussorgsky, 
Omsk State Music Theatre.

He has staged over 300 perfor-
mances in Ukraine, Russia, the USA, 
France, Romania, Spain, and Ger-
many. Ballet and opera works of 
Ukrainian, Russian and Western com-
posers, musicals, operettas, works for 
drama theaters, cinema, circus, ballet 
on ice are among them.

ГОСТІ ФЕСТИВАЛЮ 

11.09

Випускник Воронезького дер-
жавного хореографічного 
училища і Санкт-Петербурзь-
кої державної консерваторії   
ім.  М. Римського-Корсакова. 

Як артист балету, балет-
мейстер, режисер працював 
в Таджицькому ордена Леніна 
академічному театрі опери та 
балету ім. А. Айни, в Бурятско-
му державному академічному 
театрі опери та балету, Чукотсь-
ко-ескімоському ансамблі тан-

Георгій КОВТУН

БАЛЕТМЕЙСТЕР-ПОСТАНОВНИК. 
НАРОДНИЙ АРТИСТ 
РЕСПУБЛІКИ ТАТАРСТАН. 
ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ  
МИСТЕЦТВ РОСІЇ. 
ВОЛОДАР ЗОЛОТОЇ МЕДАЛІ 
ФОНДУ ФЕДОРА ЛОПУХОВА. 

цю «Ергирон», Московському 
єврейському театрі, Київсько-
му державному театрі опери 
та балету для дітей та юнацтва, 
Санкт-Петербурзькому держав-
ному академічному театрі опе-
ри та балету ім. М. Мусоргсь-
кого, Омському державному 
музичному театрі. 

Поставив понад 300 вистав 
в Україні, Росії, США, Франції, 
Румунії, Іспанії, Німеччині. Се-
ред них балетні та оперні твори 
українських, російських і захід-
ноєвропейських композиторів, 
мюзикли, оперети, твори для 
драматичних театрів, кіно, 
цирку, балету на льоду.

езабутній вечір суботи на Театральному майдані при-
крашає яскраве танцювальне дійство – балетний гала 
Classic & Modern «ОДЕСА. УКРАЇНА. ЄВРОПА». Про-
ведення балетних концертів проста неба вже стало 
візитівкою фестивалю та його потужним демократич-

ним меседжем. 
У програмі – фрагменти з найпопулярніших балетів, сучасні 

хореографічні композиції на музику українських композиторів 
і грандіозна прем’єра «Болеро» Моріса Равеля у постановці Георгія 
Ковтуна за участі зірок одеського балету і запрошених визнаних 
балетних виконавців світу.

Н
ЗА УЧАСТЮ ЗІРОК СВІТОВОГО 
БАЛЕТНОГО МИСТЕЦТВА, 
ПРОВІДНИХ АРТИСТІВ БАЛЕТУ, 
ОРКЕСТРУ ТЕАТРУ.
ДИРИГЕНТИ –  
В’ЯЧЕСЛАВ ЧЕРНУХО-ВОЛІЧ, 
ЗАСЛУЖЕНІ АРТИСТИ УКРАЇНИ 
ІГОР ШАВРУК,  
ІГОР ЧЕРНЕЦЬКИЙ;  
ВІТАЛІЙ КОВАЛЬЧУК.
РЕЖИСЕРКА –  
ОКСАНА ТАРАНЕНКО,  
В.О. ХУДОЖНЬОГО ЦЕХУ 
БАЛЕТУ – ЗАСЛУЖЕНИЙ 
АРТИСТ УКРАЇНИ ГАРРІ СЕВОЯН
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11.09
ODESSA BALLET-GALA  
СLASSIC & MODERN
«ОДЕСА. УКРАЇНА. ЄВРОПА».
ГОСТІ КОНЦЕРТУ

Володар театральної музичної 
премії імені Яна Кіпури «Най-
кращий танцівник Польщі» 
(2014, 2017), бронзової медалі 
«За заслуги перед культурою 
«Gloria Artis» у Варшаві.

Працював у Краснодарсь-
кому театрі балету ім. Ю. Гри-
горовича (2003 – 2006), Люб-
лінському музичному театрі 
(2007), Польській національній 
опері (2007 - дотепер). 

У репертуарі танцівника 
партії Принца Зігфріда («Ле-
бедине озеро»), Принца Дезіре 
(«Спляча красуня»), Ромео 
(«Ромео і Джульєтта»), Прин-
ца Лускунчика («Лускунчик»), 

Conrad («The Corsair» by A. Adam), 
Basilio («Don Quixote»), as well as 
parts in modern and neoclassical 
performances, such as: «Anna Ka-
renina», «The Lady with the Camel-
lias», «A Midsummer Night’s Dream», 
«The Rite of Spring» and many others. 

YEVHENI I  SVIETL ITSA 
People’s Artist of Ukraine. 
Leading soloist of the Lviv National 
Academic Theatre of Opera and 
Ballet named after S. Krushelnytska. 
Laureate of the NSTD award named 
after V. Pysariev.

The repertoire of the dancer includes 
the parts: Prince Siegfried, Rothbart 
(«Swan Lake»), Claude Frollo, Phoe-
be de Chateaupierre («La Esmeral-
da»), Romeo («Romeo and Juliet»), 
Prince Nutcracker («The Nutcrack-
er»), Solor («La Bayadère»), Conrad 
(«The Corsair» by A. Adam), Jose, 
Escamillo («Carmen Suite»), Basilio, 
Espada («Don Quixote»), Colas («La 
Fille mal gardée») and many others. 

He toured in Poland, Spain, Austria, 
Germany, Switzerland, the USA, the 
Netherlands and France.

OLENA KARANDIEIEVA 
Honoured Artist of Ukraine. 
Soloist of the National Opera of 
Ukraine named after T. Shevchenko.

She worked in the company of the St. 
Petersburg State Academic Ballet The-
atre named after Boris Eifman. Since 
2009 she has been a ballet soloist of 
the National Opera of Ukraine.

As a part of the ballet troupe of 
the National Opera of Ukraine she 
toured in Japan, South Korea, Italy, 
France, Germany, Greece, Canada, 
Taiwan, the United Arab Emirates.

She performs solo parts of the 
Countess («The Wedding of Figa-
ro»), Pronia («Chasing Two Hares»), 
Mercedes, the Spanish girl, Gypsy, 
Bolero («Don Quixote»), Zobeide, 
Odalisque («Scheherazade»), The 
Oriental doll, the Spanish doll («The 
Nutcracker»), Spanish dance, Ma-
zurka («Swan Lake») and others.

She teaches classical choreography 
at the Faculty of Choreographic Arts 
of the Kyiv National University of 
Culture and Arts.

У репертуарі танцівника партії 
Принца Зігфріда, Ротбар-
та («Лебедине озеро»), Кло-
да Фролло, Феба де Шатопера 
(«Есмеральда»), Ромео («Ромео 
і Джульєтта»), Принца Лускун-
чика («Лускунчик»), Солора 
(«Баядерка»), Конрада («Кор-

CHINARA AL IZADE 
Honoured Artist  
of the Republic of Azerbaijan. 
Soloist of the Polish National Opera.

She is a laureate of the Internation-
al Ballet Artists and Choreographers 
Competition of the Bolshoi Theatre of 
Russia, the Asian Grand Prix, the win-
ner of the International Ballet Award 
«Star» and the title of the best classi-
cal dancer in Poland in 2020.

In 2005 she joined the company of 
the Bolshoi Theatre of Russia, in 2015 
she started her collaboration with the 
Bolshoi Theatre in Warsaw.

The  repertoire includes the leading 
parts in the ballets «La Bayadère» 
(Nikia), «The Sleeping Beauty» (Au-
rora), «Swan Lake» (Odette-Odile), 
«The Nutcracker» (Masha), «Giselle» 
(Giselle),  «Don Quixote» (Kitri), «The 
Corsair» (Medora, Gulnara), «Spart-
acus» (Aegina) and modern choreo-
graphic compositions.

VOLODYMYR  
YAROSHENKO 
Honoured Artist of Poland. 
Soloist of the Polish National Opera.

Winner of the Music Theatre Award 
named after Jan Kiepura «The Best 
Dancer of Poland» (2014, 2017), 
bronze medal «For Merits to Culture 
«Gloria Artis» in Warsaw.

He worked at the Krasnodar Ballet 
Theatre named after Yu. Hryhorovych 
(2003 – 2006), the Lublin Musical 
Theatre (2007), the Polish National 
Opera (2007 – present).

In the repertoire of the dancer there 
are of the parts: Prince Siegfried 
(«Swan Lake»), Prince Desiree («The 
Sleeping Beauty»), Romeo («Romeo 
and Juliet»), Prince Nutcracker («The 
Nutcracker»), Solor («La Bayadère»), 

Володимир ЯРОШЕНКО

ЗАСЛУЖЕНИЙ АРТИСТ ПОЛЬЩІ.
СОЛІСТ ПОЛЬСЬКОЇ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ОПЕРИ.

Солора («Баядерка»), Конра-
да («Корсар» А. Адана), Базіля 
(«Дон Кіхот»), а також партії 
в сучасних та неокласичних 
виставах, як: «Анна Кареніна» 
«Дама з камеліями», «Сон літ-
ньої ночі», «Весна священна та 
багато інших. 

Євгеній СВЄТЛІЦА

НАРОДНИЙ АРТИСТ УКРАЇНИ.
ПРОВІДНИЙ СОЛІСТ 
ЛЬВІВСКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
АКАДЕМІЧНОГО ТЕАТРУ  
ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ  
ІМ. С. КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ.
ЛАУРЕАТ ПРЕМІЇ НСТД  
ІМ. В. ПИСАРЄВА.

сар» А. Адана), Хозе, Ескамільо 
(«Кармен-сюїта»), Базіля, Еспади 
(«Дон Кіхот»), Колена («Даремна 
обережність») та багатьох інших.

Гастролював у Польщі, 
Іспанії, Австрії, Німеччині, 
Швейцарії, США, Нідерландах, 
Франції.

ЗАСЛУЖЕНА АРТИСТКА 
УКРАЇНИ.
СОЛІСТКА НАЦІОНАЛЬНОЇ 
ОПЕРИ УКРАЇНИ  
ІМ. Т. ШЕВЧЕНКА.

ляльку («Лускунчик»), Іспансь-
кий танець, Мазурку («Лебеди-
не озеро) та інші.

Викладає класичну хорео-
графію на факультеті хоре о-
графічного мистецтва Київсько-
го національного університету 
культури і мистецтв.

Працювала в трупі Санкт-Пе-
тербурзького державного ака-
демічного театру балету Бориса 
Ейфмана. З 2009 року – соліст-
ка балету Національної опери 
України.

У складі балетної трупи 
Національної опери України га-
стролювала у Японії, Південній 
Кореї, Італії, Франції, Німеч-
чині, Греції, Канаді, Тайвані, 
Арабських Еміратах.

На сцені Національної 
опери України виконує сольні 
партії Графині («Весілля Фіга-
ро»), Проні («За двома зайця-
ми»), Мерседес, Іспанки, Ци-
ганки, Болеро («Дон Кіхот»), 
Зобеїди, Одаліски («Шехераза-
да»), Східну ляльку, Іспанську 

Олена КАРАНДЄЄВА

У репертуарі балерини 
провідні партії в балетах «Бая-
дерка» (Нікія), «Спляча красу-
ня» (Аврора), «Лебедине озеро» 
(Одетта-Оділія), «Лускунчик» 
(Маша) «Жизель» (Жизель), 
«Дон Кіхот» (Кітрі), «Корсар» 
(Медора, Гюльнара), «Спартак» 
(Егіна) та сучасні хореографіч-
ні композиції. 

ЗАСЛУЖЕНА АРТИСТКА 
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЇ РЕСПУБЛІКИ.
СОЛІСТКА ПОЛЬСЬКОЇ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ОПЕРИ.

Чінара АЛІЗАДЕ
Лауреатка Міжнародного кон-
курсу артистів балету і хорео-
графів Большого театру Росії, 
конкурсу «Asian Grand Prix», 
володарка Міжнародної балет-
ної премії «Зірка» та звання 
найкращої класичної танцівни-
ці Польщі у 2020 році.

У 2005 році прийнята до 
трупи Большого театру Росії, 
з 2015-го почала співпрацювати 
з Большим театром в Варшаві. 
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ЗАКРИТТЯ ФЕСТИВАЛЮ

КОВЧЕГ УКРАЇНА: 
МУЗИКА

Мистецький проєкт-колаж  
з десяти століть української музики. 

За підтримки УКФ

ороку афіша фестивалю демонструє розширен-
ня жанрово-стильового контенту, пошук нових 
форм сценічного втілення яскравих театраль-
них ідей.

Фестиваль має певні традиції, яких дотри-
мується з року в рік. Одним з таких є надання 

можливості глядачеві познайомитися з найбільш вагомими подія-
ми сучасного оперно-балетного мистецтва України. Для досягнен-
ня цієї мети ми запрошуємо до участі у фестивалі трупи інших 
театрів, що не тільки посилює творчі зв’язки між колективами, 
але й урізноманітнює театральну афішу Одеси.

Саме тому до участі у фестивалі запрошено унікальний 
проєкт «КОВЧЕГ УКРАЇНА: МУЗИКА» під орудою всесвітньо ві-
домої майстрині, запрошеної головної диригентки театру Окса-
ни Линів. Минуле, сьогодення і майбутнє України «закодоване» 
у музичному меседжі «КОВЧЕГУ» стає тим посланням сучасному 
поколінню українців, що надихає, мотивує пишатися, зберігати та 
будувати свою Незалежну Батьківщину. 

Концерт-подорож КОВЧЕГ «УКРАЇНА»: десять століть україн-
ської музики – це унікальний формат, що поєднує традиційну 
і класичну музику, шедеври українського образотворчого мис-
тецтва і новітні технології. Ініціатором і креативним продюсером 
проєкту є засновниця культурної платформи Ковчег «Україна» 
Ярина Винницька. Співавторка і головна диригентка концерту – 
зірка світової класичної сцени Оксана Линів. 

CLOSING OF THE FESTIVAL 
«THE ARK UKRAINE: 
MUSIC» 
Art project-collage  
that embraces eleven centuries  
of the Ukrainian music. 
With the support of the UKF

Every year the playbill of the festival 
demonstrates the expansion of gen-
re and style content, searching for 
new forms of stage implementation 
of  bright theatrical ideas.

The festival has certain traditions, 
which are preserved from year 
to  year. One of them is to give the 
audience the opportunity to get ac-
quainted with the most significant 
events of modern opera and ballet 
in Ukraine. To achieve this goal, we 
invite the troupes of other theatres 
to participate in the festival, which 
not only strengthens the creative ties 
between the companies, but also di-
versifies the Odesa theatrical playbill.

That is why the unique project 
«THE ARK UKRAINE: MUSIC» under 
the baton of the world-famous con-
ductor, the invited chief conductor 
of  ONATOB Oksana Lyniv is invit-
ed to participate in the festival. The 
past, present and future of Ukraine 
«are encoded» in the musical mes-
sage «ARK». It should become the 
message to the current generation of 
the Ukrainians that inspires, motivates 
to be proud, preserve and build their 
Independent Motherland.

Almost 200 participants from all over 
Ukraine visited the «deck»: groups 
«DakhaBrakha», «Chorea Kozacky», 
«Kurbasy», male choir «Dudaryk», 
Kyiv Girl Choir named after Mykola 
Lysenko, Uliana Horbachevska, Ok-
sana Nikitiuk, Roman Trofymchuck, 
Polish singer Dominika Chekun with 
a unique singing style. 

На «палубу» завітали майже 200 учасників зі всієї України: 
«Даха Браха», «Хорея Козацька», «Курбаси», Уляна Горбачевська, 
також Молодіжний симфонічний оркестр, Національна чоловіча 
капела «Дударик», Київський дівочий хор ім. Лисенка, оперні солі-
сти – сопрано Оксана Нікітюк і тенор Роман Трофимук. Особлива 
гостя концерту – 85-річна співачка з Полісся Домініка Чекун – 
хранителька традиції ритуального співу Полісся.

У програмі концерту – архаїчні колядки і давні духовні нас-
піви, музика українського бароко і авангард ХХ ст., твори класиків 
і сучасних українських композиторів.

Щ
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кажу чесно – мені більше подобається ВОЛЯ, аніж 
НЕЗАЛЕЖНІСТЬ. І як визначення, і як стан душі. Бо 
з позиції ВОЛІ відкривається безмежність обріїв, то-
рується свідомий шлях і формується майбутнє. За ці 
тридцять вільних років мистецька Україна обережно, 

поступово, навпомацки знімала з себе «радянський одяг», шука-
ла нові смисли і ми, ті кому більше 30, робили це разом з нею. 
Не всім вдалося й досі, проте...

... ПЛИВЕ НАШ КОРАБЕЛЬ 
УКРАЇНА В ПРАВИЛЬНОМУ 
НАПРЯМІ. І ВСІ НАШІ 
ЗУСИЛЛЯ – ВИСТАВИ, 
ПРЕМ’ЄРИ, ФІЛЬМИ, 
ГАСТРОЛІ, ВІРШІ, ПІСНІ, 
ОБРАЗИ, ФАНТАЗІЇ І ДУМКИ – 
НАПОВНЮЮТЬ ЛЮБОВ’Ю І 
НАТХНЕННЯМ ЙОГО ПАРУСА. 
Вітаю всіх, хто є частиною українського мистецтва, зі святом! 
І бажаю нам мудрості, єдності і творчого щастя!

OKSANA 
TARANENKO 
DIRECTOR

To speak frankly, I like FREEDOM 
more than INDEPENDENCE. Both, 
as a definition and as a state of 
mind. Because from the position 
of FREEDOM the infinity of ho-
rizons is opened, the conscious 
way is paved and the future is 
formed. During these thirty years 
of freedom, artistic Ukraine was 
peeling off «Soviet clothes»; care-
fully, gradually, gropingly; it was 
seeking new senses and we, those 
who are over 30, were doing it 
together with Ukraine. Not every-
one has succeeded so far, but 
our ship Ukraine is sailing in the 
right direction. Moreover, all our 
efforts  – performances, premieres, 
films, tours, poems, songs, imag-
es, fantasies and thoughts – fill 
the sails with love and inspiration. 
Congratulations on the holiday to 
everybody who is a part of Ukrain-
ian art! I wish us wisdom, unity and 
creative happiness!

Режисерка-постановниця

Оксана
ТАРАНЕНКО

С
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НА Д Ж УРНА ЛОМ ПРАЦЮВА ЛИ:

Авторка ідеї та головна редакторка – ЛІЛІЯ НЄЙЧЕВА
Арт-директор – СЕРГІЙ КОВАЛЕНКО

Редактори, консультанти – ВЛАД МАСЛОВ,  
ВОЛОДИМИР ТРЕТЯК

Переклад англійською – ОЛЬГА ГВОЗДЬ
Фотографи – ОКСАНА КАНІВЕЦЬ,  

ЮРІЙ ЛІТВІНЕНКО, ДМИТРО СКВОРЦОВ,  
КИРИЛО СТОЯНОВ,  

ВОЛОДИМИР ЕКІМБАШЯН

THE MAGAZINE CONCEP T: 

Author of the idea and Chief Editor  – LILIIA NIEICHEVA
Art Director – SERGIY KOVALENKO

Editors, Consultants – VLAD MASLOV,  
VOLODYMYR TRETYAK

Translation into English – OLGA GVOZD’
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