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ON THE DAY OF DAY TIME PERFORMANCES:  14:30;  16:00;  17:00 

THE BACKSTAGE EXCURSION
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stage, scenery storage, unique 19th-century air conditioning system.
DURATION: 1 HOUR 30 MINUTES.

BACKSTAGE EXCURSIONS T IME TABLE:  14:30

КВИТКИ У К АСІ  ТЕАТРУ 

T ICKE TS ARE AVAIL ABLE  
AT  THE THEATRE’S  

BOX OFFICE

ЕКСКУРСІЇ
ОГЛЯДОВА

Музей театру, парадні сходи, бельетаж, глядацька зала.
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ОДЕСЬКА ОПЕРА

ЮВІЛЕЇ
50

Цього року виповнилося 50 років нашому  
органу. Він – єдиний в Україні, що може 

похвалитися наявністю справжніх оркестрових 
дзвонів і старовинного гонгу. Його сольні концерти 

серед усіх театрів країни відбуваються лише на 
сцені Одеської опери. У його виконанні звучала 

і музика Баха, і перекладення рок-гурту  
«Nirvana», і саундтрек із «Зоряних війн»,  

і «Чорнобривці». Наш Король інструментів 
має довгу  та цікаву історію. 

середині ХІХ сторіччя за різноманітністю органного 
музичного життя Одеса посідала провідне місце ра-
зом з Петербургом та Москвою. Органи звучали в лю-
теранській, реформаторській, католицьких церквах, 
синагозі, будинку Воронцових і Рішельєвському ліцеї, 

а професію органіста можна було отримати в класах Одеського 
відділення Російського музичного товариства.

Вперше орган Міського театру згадується в «Одеському лист-
ку» від 1 грудня в 1897 року. Таким чином,  Одеса стала першим 
містом нинішньої України, де король інструментів став викори-

стовуватися для концертів у світському громадсько-
му закладі. Для їх проведення антрепренери запро-
шували органістів одеських церков, які в супроводі 
оркестру виконували найрізноманітніший репертуар. 

У 1925 році в театрі сталася пожежа, в якій був 
знищений перший орган. Рік по тому режисер Мико-
ла Боголюбов ініціював встановлення нового інстру-
менту. У цей час у Парижі проходив  міжнародний яр-
марок, родзинкою якого став орган  німецької фірми 
«E. F. Walcker», opus 2113. Він отримав ім’я «Оskalyd», 
що складалося початкових літер імені його творця 
Оскара Валькера і його друга органіста Ганса Людтке. 

ОРГАН «ОSKALYD» (1926). ЙОЗЕФ ГАНЗЛІК 
НАЛАШТОВУЄ ТРУБИ ОРГАНУ (1971)
THE "OSKALYD" ORGAN (1926). JOSEF HANZLÍK 
FINE-TUNING THE ORGAN’S PIPES (1971)

У
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THIS YEAR, IT IS THE 50TH ANNI-
VERSARY OF OUR KING. He is the 
only one in Ukraine that can brag 
about his possession of the real or-
chestral bells and an ancient gong. 
His solo performances only take 
place on the stage of the Odessa 
Opera. We could hear him play 
Bach as well as "Nirvana" arrange-
ments, "Star Wars" soundtrack and 
"Chornobryvtsi".

Our King, the king of all the instru-
ments is the organ, and it has got a 
long and interesting history.

In the middle of the 19th century, 
Odessa was at the very same level 
as St. Petersburg and Moscow when 
it came to the variety of the organ 
musical life. Organs could be heard 
in Lutheran, Reformed, Catholic 
churches, synagogues, the Vorontsov 
House and the Richelieu Lyceum. The 
profession of an organist could be 
obtained in the classes of the Odessa 
branch of the Russian Music Society.

The organ of the City Theatre is men-
tioned for the first time in the "Odessa 
Paper" on the 1st of December 1897. 
Thus, Odessa became the first city of 
modern Ukraine where the king of the 
instruments began getting used for 
concerts in a secular public institu-
tion environment. For those concerts, 
entrepreneurs would invite organists 
from Odessa churches, who would 
be performing the most varied reper-
toire, accompanied by an orchestra.

In 1925 there was a fire in the theatre. 
The first organ was destroyed. Next 
year, Nikolay Bogolyubov initiated 
the installation of the new instrument. 
At the time, there was an international 
fair in Paris, where the organ opus 
2113 from the German company “E. 
F. Walcker” was a highlight. It had 
got a name "Oskalyd" that came from 
the first letters of its creator’s name 
Oskar Walcker and his friend’s Hans 
Luedtke, the organist.

This technically advanced instrument 
was meant for accompanying silent 
movies or performances. Moreover, 
it could imitate various noise effects: 
thunder, wind, rain, tidal bore, train, 
sounds of a big city, automobile sig-
nals, bells. It was most suited for the 
Odessa State Academic Opera and 
Ballet Theatre.

This organ became the first "foreign" 
instrument that was acquired by the 
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 Прогресивний за технічними можливостями, інструмент був 
призначений для звукового супроводу німого кіно або вистав. 
Крім того, імітував різноманітні шумові ефекти – грім, вітер, дощ, 
шум прибою та потягу, звуки великого міста, сигнали автомобіля, 
дзвони, і якнайкраще підходив для потреб тоді вже Одеського дер-
жавного академічного театру опери та балету.

Саме цей орган став першим «іноземним» інструментом, 
який було придбано керівництвом Радянського Союзу. Саме на 
цьому органі в 1937 році грав Теофіл Ріхтер, батько Святослава 
Ріхтера, проводжаючи в останню дорогу Йосипа Прібіка – голов-
ного диригента і музичного керівника театру з 1898 року. 

Пульт управління органу розташовувався в оркестровій ямі, 
а труби – в ложах «зозульках» (або ж ложах «ку-ку»). Досить дивна 
назва для людини нашого часу, а ось для наших предків – дуже 
логічна. Спочатку ці ложі слугували місцями для глядачів. Правда 
їм доводилося весь час виглядати з них, щоб побачити, що від-
бувається на сцені. Для тих, хто спостерігав це видовище збоку, 
виникала асоціація з годинником з зозулею. Саме тому ці ложі 
отримали свою назву. 

Орган працював до реставрації 1965 – 1967 років, під час якої 
його було пошкоджено. Згодом інструмент перенесли до Черкас, 
де його було встановлено в музичному училищі. 

Нинішній орган чеської фірми «Рігер Клосс» з’явився в Одесь-
кій опері в 1971 році. Це складна конструкція з п’яти різних ме-
ханізмів – електричних, механічних, програмних і акустичних, 
в тому числі двох ігрових столів (один в оркестровій ямі, інший – 
мобільний – підключається на сцені), 2500 звукових труб, унікаль-

ного регістру Glocken, на нижньому «до», до якого 
встановлено старовинний гонг. Це єдиний в Україні 
випадок застосування ударного регістра в органі.

 Soviet government. This very instru-
ment in 1937 was played by Theophil 
Richter, the father of Sviatoslav Richter, 
while he was bidding farewell to Josef 
Přibík, a principal conductor and an ar-
tistic director of the theatre since 1898.

The organ’s control surface was locat-
ed in the orchestra pit, and the pipes 
were in the “cuckoo” opera boxes. 
Quite a bizarre name for our time, 
however, it was pretty logical for our 
predecessors. In the beginning, these 
boxes were meant for the spectators. 
Though, people sitting there were 
constantly forсed to lean over to see 
what was happening on the stage. 
For those who saw them from the 
side, they would very much look like 
birds peeping out of a cuckoo clock. 
Hence, the name of those boxes.

The organ was used right until the 
building restoration of 1965 – 1967 
began, during which it was dam-
aged. Later, the instrument was 
moved to Cherkasy, where it was 
installed at the music school.

The current organ that is Czech 
"Rieger–Kloss" was acquired for the 
Odessa Opera in 1971. It is a com-
plex system consisting of 5 different 
mechanisms: electrical, mechanical, 
programmatic and acoustical, in-
cluding two keyboard surfaces (one 
in the orchestra pit, the other one, 
mobile – it can be patched on the 
stage), 2500 sound pipes, the unique 
Glocken organ stop that has an an-
cient gong installed at its lower "C". 
This is the only organ in 
Ukraine that has got a 
percussion stop.

In terms of construction 
and placement, the or-
gan has got its theat-
rical specifics. Due to 
the distance between 
the control surface 
and the pipes, the 

ЦЕ СКЛАДНА 
КОНСТРУКЦІЯ З П’ЯТИ 
РІЗНИХ МЕХАНІЗМІВ – 

ЕЛЕКТРИЧНИХ, 
МЕХАНІЧНИХ, ПРОГРАМНИХ 

І АКУСТИЧНИХ, В ТОМУ 
ЧИСЛІ ДВОХ ІГРОВИХ СТОЛІВ

МИХАЙЛО ПОСТІЙ НАСТРОЮЄ  
ОРГАН ПЕРЕД КОНЦЕРТОМ.
MYKHAYLO POSTIY IS FINE-TUNING 
THE  ORGAN BEFORE A CONCERT
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sound reaches the organist with a 
0.2-second delay. The instrument it-
self requires frequent tuning since two 
levels underneath the organ is where 
the boxes with the lighting equipment 
are located. Lighting gear produces a 
lot of heat and causes rapid tempera-
ture and humidity fluctuations, which, 
in turn, leads to considerable sound 
alterations, due to the structural ele-
ments getting dry. Furthermore, theat-
rical dust and paint particles from the 
stage also contribute to the need for 
constant maintenance.

In 1997, when the restoration of the 
theatre building began, it negatively 
affected the condition of the organ: 
many of the stops did not work, the 
pipes were clogged and damaged. In 
order to continue using the instrument, 
serious restoration work was required.

In 2014, as an initiative of the man-
aging director N. Babich, "Rieger–
Kloss" specialists from the Czech Re-
public were invited. After a thorough 
study of the instrument and signing 
of all the necessary agreements, the 
organ was sealed. In a short period, 
local sponsors raised 50 000 Euro 
(among them were: V. Filipchuk, S. 
Grinevetskiy, V. Stremyadin, P. Kh-
litsov, I. Uchitel, I. Polivyaniy, O. 
Platonov) and the specialists began 
restoration work.

On the 27th of March 2014, on the 
International Theatre Day, the first 
organ music concert with Jevgēņija 
Ļisicina, the organist from the Riga 
Dome Cathedral, and the soloists 
of the Odessa Opera Theatre took 
place. Later, the organ was played 
by musicians from Ukraine, France 
and Germany. Today, organ concerts 
are one of the highlights of the reper-
toire, which are undoubtedly always 
successful.

За конструкцією та розміщен-
ням орган має свою театральну 
специфіку. Через велику відстань 
між ігровим столом і трубами звук 
до органіста доходить із затрим-
кою в 0,2 секунди. Сам інструмент 
доводиться часто настроювати  
через те, що два яруси під орга-
ном займають ложі зі світловою 
апаратурою, від якої під час робо-
ти піднімаються потоки гарячого 
повітря. Це призводить до різких 
коливань температури повітря 
і вологості в органі, викликає 
істотні зміни в звучанні, переси-
хання конструктивних елементів. 
Крім того, театральний пил і час-
тинки фарб від декорацій забруд-
нюють орган. 

У 1997 році почалася рестав-
рація театру, що негативно впли-
нула на стан органу: багато регістрів не працювали, труби були 
засмічені й пошкоджені. Використання інструменту стало немож-
ливим і вимагало серйозних реставраційних робіт.

 У 2014 році за ініціативи генеральної директорки Надії Ба-
біч було запрошено фахівців фірми «Рігер Клосс» із Чехії. Після 
досконального вивчення інструменту і укладення необхідних 
домовленостей орган було законсервовано. В стислий проміжок 
часу місцеві меценати, серед яких Володимир Філіпчук, Сергій 
Гриневецький, Валентин Стремядін, Петро Хлицов, Ігор Учитель, 
Іван Поливяний, Олег Платонов зібрали 50 тисяч євро, і майстри 
приступили до реставраційних робіт.

27 березня 2014 року – в Міжнародний день театру – відбувся 
перший концерт органної музики за участю органістки Домського  
собору Євгенії Лісіциної з Риги та солістів Одеського оперного  теат-
ру.  Згодом за його пультом виступали органісти з України, Фран-
ції і Німеччини. Сьогодні органі концерти – прикраса репертуару 
Одеської опери, що завжди користуються незмінним успіхом.

ЗА МЕТЕРІАЛАМИ РОЙЗМАН Л.І., КАЛІБЕРДИ С., АРХІВІВ ТЕАТРУ 

ПЕРЕВІРКА ОРГАНУ ПІСЛЯ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ РОБІТ (2014).
CHECKING THE ORGAN AFTER RESTORATION (2014)

ACCORDING TO THE MATERIALS  
OF L. ROYZMAN, S. KALIBERDA,  
THE THEATRE’S ARCHIVES.

O P E R A  N E W S
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100
120

120 YEARS AGO, in the family of 
a commercial school principal and a 
priest’s daughter in Tulchyn a son was 
born. He was meant to play a big 
role in the life of the Odessa Opera. 
His teacher was Mykola Leontovych 
and his “opera godfather” was a 
principal conductor of the Odessa 
Opera and Ballet Theatre Josef Přibík, 
whose excellence was highly regard-
ed by Pyotr Ilyich Tchaikovsky himself.

We are talking about Nikolay 
Pokrovsky, the principal conductor 
and artistic director of the Odessa 
Opera and Ballet Theatre (1926 – 
1933, 1944 – 1965), People's Artist 
of Ukraine, professor of the Odessa 
State Conservatory. Having received 
an excellent education, the young 
man easily graduated from the Kyiv 
Mykola Lysenko Institute of Music 
and Drama and from the Kyiv Con-
servatory in the class of the famous 
conductor Nikolai Malko, who was 
most influenced by Rimsky-Korsak-
ov, Lyadov and Glazunov.

Right after graduation from the con-
servatory Nikolay Pokrovsky moved 
to Odessa where he started working 
as a conductor, and after his mentor, 
Josef Přibík passed away, he became 
a principal conductor of the Odessa 
Opera and Ballet Theatre.

All further Pokrovsky’s activities were 
not only opening up his talent as a 
conductor but also as a manager, a 
teacher for young artists and a per-
son capable of telling real from fake. 
These were the qualities that had 
helped him maintain the artistic level 
of the theatre during World War II.

As some recall, he had a special jour-
nal, in which all the theatre’s conduc-
tors would be writing a report on each 
performance, emphasizing performers’ 
weak points and things that needed im-
provement. A lot of people remember 
the white glove that Pokrovskiy would 
put on to make it easier for the artists to 
see his gestures in the dark hall.

 120 років тому в Тульчині в сім'ї директора 
комерційного училища та доньки священика 
народився син, якому призначено було долею 
зіграти значну в роль у житті Одеської опери. 

Його вчителем був Микола Леонтович, а «оперним 
батьком» – головний диригент Одеського театру 
опери та балету Йосип Прібік, мистецтво якого 

високо цінив сам Петро Чайковський.

ова йде про Миколу Дмитровича 
Покровського – головного дириген-
та і художнього керівника Одесько-
го театру опери і балету (1926 –33, 
1944 – 65), народного артиста Украї-

ни, професора Одеської державної консерваторії.
Отримавши блискучу освіту, юнак з легкістю 

закінчив Київський музично-драматичний інсти-
тут ім. Миколи Лисенка і Київську консерваторію 
по класу відомого диригента Миколи Малька, 
творчість якого формувалась під впливом Римсь-
кого-Корсакова, Лядова, Глазунова.

Одразу після закінчення консерваторії Ми-
кола Покровський переїхав до Одеси, де зайняв 
посаду диригента. Після смерті свого наставника 
Йосипа Прібіка, став головним диригентом Одесь-
кого театру опери і балету. 

Вся подальша діяльність Миколи Дмитровича 
відкривала в ньому талант не тільки диригента, а й організатора, 
керівника, вихователя молодих кадрів, людини, здібної відрізнити 
справжнє від фальші. Саме ці якості допомогли йому втримати 
художній рівень театру і в часи Другої світової війни. 

Як згадують, він завів спеціальний журнал, в якому всі дири-
генти детально описували кожну виставу, звертаючи увагу вико-
навців на те, що не вдалося або потребує покращення. Багато хто 
пам’ятає білу рукавичку, яку Микола Дмитрович вдягав для того, 
щоб в затемненій залі артисти добре бачили його жест. 

Вимогливий і принциповий до колег, нестримний в роботі, 
він, насамперед, був прискіпливим і до себе. Ось чому всі, кому 
доводилось працювати з Покровським, говорили про нього тіль-
ки з повагою. Як згадував Валентин Максименко: «Покровський 
відрізнявся великою волею до життя, допитливістю, незалежністю 
суджень, гострим (до нещадності) язиком. Він вмів йти «проти 
течії», переборювати неминучі в житті театру «бунти» та інтриги». 

М
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Demanding and principled concern-
ing his colleagues, unrestrainable in 
his work, and most of all, very picky 
about himself. Therefore, every person 
who has ever had a chance to work 
with Pokrovsky would only be talking 
about him with deep respect. Valentin 
Maksimenko recalls: "Pokrovsky had a 
great will for living, for curiosity, was 
independent of judgement, had an 
undeniably sharp tongue. He knew 
how to swim against the stream, how 
to fight inevitable "riots" and malicious 
schemes in the life of the theatre".

Nikolay Pokrovsky helped a lot of tal-
ented singers get on the opera stage. 
Among them, a whole constellation of 
names that have brought glory to Odes-
sa – Borys Hmyria, Galina Oleynichen-
ko, Bela Rudenko, Galina Polivanova, 
Anatoliy Boyko, Aleksander Voroshylo, 

Nikolay Ogrenich, Ivan 
Ponomarenko, Anatoliy 
Richter, Raisa Sergienko, 
Zoya Khristich and others.

For 20 years after the 
war, he was the principal 
conductor of the Odessa 
Opera and Ballet Theatre.  
In those years, he pro-
duced over 100 operas 
and ballets.

100 YEARS AGO, Irina 
Mikhailichenko, balle-
rina, People’s Artist of 
Ukrainian SSR was born. 
Tatiana Bratushenko re-
calls: “She was a woman 
of special beauty, that ful-
ly revealed on stage. Not 
only she had a charming 
appearance, but also 
a  stream of light able to 
reach deep into the hearts 
of the audience”.

She graduated from the Baku choreo-
graphic school and easily conquered 
the stages of her own Baku and Len-
ingrad, as well as the hearts of hun-
dreds of soldiers that were going to 
the front or were wounded and were 
staying at the hospitals.

A lucky chance brought her to Odes-
sa. In 1950, when she was on vaca-
tion in Crimea, Irina Mikhailichenko 
met the director of the Odessa Opera 
and Ballet Theatre, who then invited 
her to an audition.

Without going back to Baku, 
Mikhailichenko moved to the “South 

Микола Покровський дав дорогу на оперну сцену багатьом та-
лановитим вокалістам. Серед них – ціле сузір’я імен, які складають 
славу Одеси – Борис Гмиря, Галина Олейніченко, Белла Руденко, 
Галина Поліванова, Анатолій Бойко, Олександр Ворошило, Микола 
Огренич, Іван Пономаренко, Анатолій Ріхтер, Раїса Сергієнко, Зоя 
Христич та інші.

Двадцять післявоєнних років він займав посаду головного 
диригента і художнього керівника Одеського театру опери і ба-
лету. За ці роки ним було поставлено більше 100 нових оперних 
і балетних вистав.

100 років тому народилась 
Ірина Михайліченко – балерина, 

народна артистка УРСР, 
яка володіла за спогадами 

Тетяни Братушенко «…особливою 
красою, що в повній мірі розкрилася 
на сцені. Вона мала не лише чарівну 

зовнішність, але й потік світла, 
що йшов зсередини і був здатний 

проникати в серця глядачів».
 

ипускниця Бакінського училища з лег-
кістю підкорила сцени рідного Баку 
та Ленінграду, серця сотні воїнів, які 
прямували на фронт, або знаходились 
пораненими в госпіталях. 

До Одеси її привів випадок. У 1950 році, 
перебуваючи на відпочинку в Криму, Ірина 
Михайліченко познайомилася з директором 
Одеського театру опери і балету Костянтином 
Алексєєвим, який запросив її на проби. 

Не повертаючись до Баку, Михайліченко приїхала до Пів-
денної Пальміри. Хоча трупа театру в ті роки була сильною,  все 
ж вона змогла стати однією з її лідерок. В рецензіях на виста-
ви про роботи балерини писали тільки в найвищому ступені. 
У 1953 році їй присудили почесне звання заслуженої артистки 
України, а 1964 – народної. 

Особливий успіх в ті роки Михайліченко принесли партії За-
реми в «Бахчисарайському фонтані» та Дездемони в «Отелло»: «На 
плавній, м’якій та жіночній лінії побудовано танець Дездемони – 
І. Михайліченко. У ньому ніби оживає поетичний образ плакучої 
верби» – зазначив кореспондент журналу «Радянська музика».

Балет був головною справою життя Ірини Михайліченко, 
йому підкорювалося все.З 1965 року вона працювала педаго-
гом-репетитором Одеського театру, з 1967 до 1969 року – поль-
ського «Театру Бєльки», паралельно викладала у Варшавському 
хореографічному училищі.

В
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Palmira”. Although the ballet troupe in 
Odessa was strong, Mikhailichenko 
managed to become one of the so-
loists. Back in those days, she would 
only get the best reviews. In 1953, she 
received the title of the Honoured Art-
ist of Ukraine and in 1964 – the title 
of the People’s Artist.

The roles of Zarema in “The Fountain 
of Bakhchisaray” and Desdemona in 
“Othello” brought her extraordinary 
success: "I. Mikhailichenko’s Desdem-
ona dance is built on the smooth, soft 
and womanly lines as if a poetic im-
age of a weeping willow is being born 
out of it." – wrote a reporter from the 
“Soviet Music” magazine.

For Irina Mikhailichenko, the ballet 
was her everything, and everything 
else had to comply. Since 1965, she 
was working as a ballet pedagogue 
at the Odessa Theatre and from 1967 
to 1969 – at the theatre in Poland, as 
well as teaching in the Warsaw cho-
reographic school.

125 YEARS AGO, Solomiya Krushel-
nytska came to Odessa. The singer was 
invited as a primadonna of the Italian 
theatre for the winter season from the 
21st of November 1896 till the 8th of 
March 1897. Her sister Olena recalled 
that Solomiya was quite worried about 
the demanding audience in Odessa. 
And that was not in vain. After the 
first performance of Gounod’s “Faust” 
that took place on the 21st of Novem-
ber 1896, Odessa’s strict music lovers 
not only did not approve of the tenor, 
they even managed to replace him. 
Solomiya, however, turned out to be 
very much to their taste, although the 
part of Marguerite was far from being 
her  favourite.

She would also have great success 
as Rachel in Fromental Halévy’s “La 
Juive”. According to a review from 
the “Odessa Paper”, “she is a true 
dramatic singer with the kind of fire 
that electrifies and captivates the audi-
ence… The way she acts confirms that 
her acting skills are no lesser than her 
extraordinary vocal resources”.

There was a total of 35 performances, 
that Solomiya Krushelnytska took part 
in, among which are “La Gioconda” by 
A. Ponchielli, “Un Ballo in Maschera”, 
“Il Trovatore” by G. Verdi, “Cavalleria 
Rusticana” by P. Mascagni, “Tannhäus-
er” by R. Wagner, “Manon Lescaut” 
by G. Puccini, “Halka”, “The Haunted 
Manor” by S. Moniuszko and others.

півачку було запрошено як примадонну італійської тру-
пи на зимовий сезон з 21 листопада 1896 по 8 березня 
1897 року. Її сестра Олена згадувала, що Соломія дуже 
переживала через вимогливу одеську публіку. І недарма – 
після першої вистави «Фауст» Гуно, що пройшла 21 ли-

стопада 1896 року, суворі одеські меломани не тільки не прийняли 
тенора, але й домоглися його заміни. Натомість Соломію прийняли 
чудово, хоча партія Маргарити не належала до числа її улюблених. 

Великий успіх супроводжував Крушельницьку і в опері Галеві 
«Жидовка» («Донька кардинала») в партії Рахілі. Вона, за думкою 
рецензента «Одеського листка», «показала себе справжньою дра-
матичною співачкою з вогнем, що електризує і захоплює публіку… 

125 років тому до Одеси на гастролі приїхала  
Соломія Крушельницька. 

ГРА КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ СВІДЧИТЬ, 
ЩО У ТАЛАНОВИТОЇ АРТИСТКИ 

СЦЕНІЧНІ МОЖЛИВОСТІ НЕ 
ПОСТУПАЮТЬСЯ ЇЇ НАДЗВИЧАЙНИМ 

ГОЛОСОВИМ РЕСУРСАМ
Загалом на сцені Одеської 

опери відбулося 35 вистав за уча-
стю співачки, серед яких «Джо-
конда» А. Понк’єллі, «Бал-ма-
скарад», «Трубадур», Дж. Верді, 
«Сільська честь» П. Масканьї, 
«Тангейзер» Р. Вагнера, «Манон 
Леско» Дж. Пуччіні, «Галька», 
«Страшний двір» С. Монюшка 
та інші. 

С
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ON THE 30TH OF NOVEMBER, we 
are celebrating the 150th anniversa-
ry of Pyotr Solomonovich Stolyarsky, 
violinist, teacher, People’s Artist of 
Ukrainian SSR, founder of the spe-
cialised music school for talented 
children in Odessa, the first one of 
its kind in the USSR.

For 20 years, he was a second violins 
principal at the Odessa Opera and 
Ballet Theatre orchestra (1898-1919).

The talented violinist drew the atten-
tion of the principal conductor of the 
theatre Josef Přibík. He was the one 
who helped Pyotr Stolyarsky receive 
full musical education and open his 
private school in 1911.

“The factory of talents” – that is what 
people called the school of Pyotr Stol-
yarsky. Leonid Utyosov, with typical 
Odessa humour, said: “Who said that 
the conveyor belt was invented by Ford 
in the US? It was invented by Stolyar-
sky in Odessa. A conveyor belt for 
talents. He understood a child’s soul. 
He could tune it musically and lead it 
to the peak of violin perfection like no 
one else. He had a big heart of an art-
ist”. A famous Odessa writer Isaac Ba-
bel, who, by the way, was a student of 
Pyotr Stolyarsky called his school “The 
wunderkind factory”, although he used 
to joke about being “the only student 
that did not bring him glory”. 

In 1920-1930, it was Stolyarsky’s 
prime time for his teaching activities. 
The list of his famous students is as-
tounding: David and Igor Oistrakh, 
Samuil Furer, Elizabeth Gilels, Mikhail 
Fichtenholz, Boris Goldstein, Beniamin 
Mordkovich, Leonid Lembergsky, Edu-
ard Grach, Mikhail Vaiman and many 
others. The Soviet and international 
competitions that began in the ‘30s 
contributed to the worldwide discovery 
of Stolyarsky’s students.

At the anniversary celebration of Stol-
yarsky in 1933, his best student David 
Oistrakh performed the Tchaikovsky violin 
concerto with an orchestra conducted by 
Josef Přibík at the Odessa Theatre.

When the war started, Stolyarsky evac-
uated to Sverdlovsk, where he started a 
music school for children at the Sverd-
lovsk Conservatory. After that, he never 
returned to Odessa. In April 1944, his 
heart stopped beating.

ЗА МАТЕРІАЛАМИ ВАЛЕНТИНА МАКСИМЕНКА, ВІТАЛІЯ СИВОГЛАЗА, МАР’ЯНИ 
ЗУБЕЛЯК, ЯКОВА КОВАЛЕНСЬКОГО, ТЕТЯНИ БРАТУШЕНКО, АРХІВІВ ОДЕСЬКОЇ ОПЕРИ

ACCORDING TO THE MATERIALS OF VALENTIN 
MAKSIMENKO, VITALY SIVOGLAZ, MARYANA 
ZUBELYAK, YAKOV KOVALENSKIY, TATIANA 
BRATUSHENKO, ODESSA OPERA ARCHIVES.

30 листопада відзначаємо 150-річчя від дня 
народження Петра Соломоновича Столярського – 

скрипаля, педагога, народного артиста УРСР, 
засновника першої в СРСР спеціалізованої 

музичної школи для обдарованих дітей в Одесі.

ротягом двадцяти 
років він очолю-
вав групу других 
скрипок в оркестрі 
Одеського театру 

опери табалету (1898 – 1919). 
Головний диригент театру Йосип Прібік одразу звернув увагу 

на талановитого скрипаля. Саме він допоміг Петру Соломоновичу 
здобути повноцінну музичну освіту та відкрити в 1911 році при-
ватну школу. 

«Фабрика талантів» – так називали школу Петра Столярсько-
го. Леонід Утьосов із властивим одеситам гумором зазначив з цьо-
го приводу: «Хто сказав, що конвеєр винайшов в Америці Форд? 
Конвеєр винайшов у Одесі Столярський. Конвеєр талантів. Він, 
як ніхто, розумів дитячу душу, умів її настроїти на музичний лад 
і вести до вершин скрипкової досконалості. Він ніс у собі велике 
серце художника». Інший відомий одесит Ісаак Бабель, – до речі, 
який навчався у Петра Соломоновича (як сам він жартував, звер-
таючись до Вчителя: «Єдиний учень, який не приніс Вам слави»), – 
називав його школу «фабрикою вундеркіндів». 

Розквіт педагогічної діяльності Петра Соломоновича припав 
на 1920-1930-ті роки. Список найбільш відомих його учнів вра-
жає: Давид та Ігор Ойстрахи, Самуїл Фурер, Єлизавета Гілельс, 
Михайло Фіхтенгольц, Буся Гольдштейн, Беньямін Мордкович, 
Леонід Лембергський, Едуард Грач, Михайло Вайман та багато 
інших. Всерадянські та міжнародні конкурси, що почалися в 30-і 
роки, відкрили учнів Столярського всьому світу. 

На ювілеї Петра Соломоновича, який проходив в Оперному 
театрі в 1933 році, оркестр під орудою Йосипа Прібіка і найкращий 
учень Столярського Давид Ойстрах виконали скрипковий концерт 
Чайковського.

З початком війни Столярський евакуювався до Свердловська, 
де організував дитячу музичну школу при місцевій консерваторії. 
До Одеси він так і не повернувся. У квітні 1944 року перестало 
битися його серце.

П
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БОРИС

«Я НАРОДИВСЯ 
З ЛЮБОВ’Ю ДО ОПЕРИ»

БЛОХ
Видатний піаніст, художній керівник 
Одеської опери в 2014 – 2016 роках, якому 
аплодували в понад тридцяти країнах, котрий 
вільно спілкується п’ятьма мовами, а в його 
репертуарі  більше п‘ятидесяти концертів для 
фортепіано з оркестром, серед яких і рідко 
виконувані концерти Бузоні, Дворжака 
і L’Acte Préalable Скрябіна-Немтіна. 

Artistic director of the Odessa Opera 
in 2014 – 2016 Boris Bloch is an 
outstanding pianist who has been 
applauded in more than thirty-five 
countries, who can fluently speak 
five languages and whose repertoire 
consists of more than 50 concertos for 
piano and orchestra. Those include 
seldom performed concertos, such as 
Busoni, Dvořák or «L’Acte Préalable» 
by Scriabin-Nemtin.

BORIS BLOCH:  
« I  WAS BORN WITH  
A LOVE FOR OPERA»
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Борисе Емілійовичу, я знаю, що про Одеську оперу ви можете 
говорити годинами, а пам’ятаєте своє перше враження від 
зустрічі з театром?

напевне, народився з любов'ю до опери. Мене 
до неї ніхто не привчав. Мама розповідала, що 
тільки її спів міг мене заспокоїти, коли я зовсім 
маленьким серйозно захворів. Пам’ятаю, як у ди-
тячому садку моїми найулюбленішими заняттями 

були музичні, де з їхньою керівницею, в минулому академічною 
співачкою, розмовляли про оперу: «У вас сопрано?» – запитував 
я. «Ні, мецо-сопрано», – відповіла вона. «Отже, ви співали Поліну 
в „Піковій дамі“?» – продовжував випитувати я. – «Ні, Ольгу   
в Євгенії Онєгіні».

Згодом батьки розміняли окрему квартиру на комунальну на 
Приморському бульварі, щоб я міг пішки ходити до школи Столяр-
ського. А тут поряд – Одеський оперний. Після школи постійно про-
гулювався з Англійського боку театру, вивчав з афіш його репертуар 
і уявляв, про що могли б розповідати опери «Кармен» або ж «Аїда». 

Напередодні мого десятого дня народження мамин брат запи-
тав, який подарунок я хотів би отримати? Я попросив квиток на 
«Пікову даму». Пам’ятаю, що самостійно пішов до каси і придбав 
омріяний квиток. Серед ночі прокидався і перевіряв, чи на місті 
він. Перше враження від перегляду вистави важко описати. Най-
яскравіший спогад, це коли під час сцени «Казарма», я заліз на 
крісло з ногами і не міг навіть поворушитися через страх.

Як музична людина, яка 
дуже цікавилася всіма пери-
петіями всередині театру, на-
віть у десятирічному віці, я 
жадібно слухав усі театральні 
новини. На щастя, вся ця ін-
формація часто сама приходи-
ла до мене. Мама моїх шкіль-
них товаришів була колись 
солісткою цього театру, і зу-
стрічаючи її дорогою до шко-
ли, я з задоволенням слухав її 
думки про стан оперної трупи. 
З чого почалася ваша спі-
впраця з театром?
Я знав багатьох солістів опери 

ще до того, як вперше ступив на сцену театру. Часто, прогулю-
ючись, зазирав до вікон гримерних і пантомімно демонстрував 
артистам мої враження від їхніх виступів. Через деякий час вони 
почали зі мною вітатися. 

Я вперше дебютував на сцені театру як артист мімансу. Я був 
ще школярем, але дуже старанно виконував всі завдання режи-
серів. Брав участь у «Севільському цирульнику» і «Гибелі еска-
дри», гасив свічки і виконував роль наглядача. 

Я,

Осінній Пале-Рояль, смачна кава 
і довга цікава розмова з людиною, 
яка здається, знає більше про 
життя Одеської опери, ніж місцеві 
краєзнавці. 

The autumn Palais Royal, tasty coffee 
and a long interesting conversation 
with a person that seems to know 
more about the life of Odessa Opera 
than local historians.

Я ВПЕРШЕ ДЕБЮТУВАВ НА СЦЕНІ 
ТЕАТРУ ЯК АРТИСТ МІМАНСУ. 

Я БУВ ЩЕ ШКОЛЯРЕМ, АЛЕ ДУЖЕ 
СТАРАННО ВИКОНУВАВ ВСІ 

ЗАВДАННЯ РЕЖИСЕРІВ. БРАВ УЧАСТЬ 
У «СЕВІЛЬСЬКОМУ ЦИРУЛЬНИКУ» 
І«ГИБЕЛІ ЕСКАДРИ», ГАСИВ СВІЧКИ 

І ВИКОНУВАВ РОЛЬ НАГЛЯДАЧА. 

Mr Bloch, surely, you can speak 
about Odessa Opera for hours. Do 
you remember, however, your first 
impression of the theatre?

It feels like I was born with a love for 
opera. No one instilled this love in me. 
My mother told me that only her singing 
could calm me down when, as a child, 
I had been seriously sick. I remember 
that in kindergarten my favourite hours 
were the music ones, where I had talked 

about opera with a music teacher who 
used to be an opera singer. It usually 
went like this: “Are you a soprano?” 
– I would ask. “No, I am a mezzo-
soprano“ – the answer would be. “So, 
it’s like, you sang Polina’s part in “The 
Queen of Spades”?” – I would continue 
inquiring. “No, it’s more like, I  sang 
Olga in “Eugene Onegin”.

O P E R A  N E W S
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Soon, we moved from an apartment 
of our own to a communal flat at the 
Primorsky Boulevard, so that I would 
be able to go to the Stolyarsky school 
on foot. And here it was, just a few 
steps away – the Odessa Opera 
Theatre. After school, I  would always 
take a  walk around the English side 
of  the theatre while studying the 
repertoire posters and imagining 
what kind of  stories such operas as 
«Carmen» or «Aida» could be telling.

On the eve of my 10th birthday, my 
uncle asked me what kind of gift I 
would like to receive. I asked for a 
ticket for “The Queen of Spades”. I 
remember going to the box office on 
my own and buying my dream ticket 
which I kept in the box. In the middle of 
the night, I would go up to the treasured 
box to check whether the ticket was 
there. My first impression of this opera 
is hard to describe. The most vivid 
memory is when during the «Barracks» 
scene I was so scared that I had curled 
up in a chair and could not even move.

As an opera lover, I was always 
interested in whatever was going on 
inside the theatre. Even when I was 
ten, I had always been eager to hear 
all the theatrical news. Luckily, all this 
information would often come to me 
with no extra effort. My schoolmates’ 
mother used to be a soloist at the 
theatre, and when I was meeting her 
on my way to school, I would enjoy 
listening to her thoughts about the state 
of things at the Opera.

How did your collaboration with the 
theatre begin?

I knew many opera soloists even before 
I had ever stepped on the stage of the 
theatre. Often, passing by the windows 

ЯК МУЗИЧНА ЛЮДИНА, 
ЯКА ДУЖЕ ЦІКАВИЛАСЯ ВСІМА 

ПЕРИПЕТІЯМИ ВСЕРЕДИНІ ТЕАТРУ, 
НАВІТЬ У ДЕСЯТИРІЧНОМУ 

ВІЦІ, Я ЖАДІБНО СЛУХАВ УСІ 
ТЕАТРАЛЬНІ НОВИНИ.

O P E R A  N E W S
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of the dressing rooms I would express 
my feelings about their performance 
with the body language. After some 
time they had started greeting me too.

The first time I appeared on stage as an 
extra. I was still a schoolboy and had 
diligently followed all the directions. 
I  had taken part in «Il Barbiere di 
Siviglia» and “The Death of the 
Squadron”. I was putting out candles 
and playing the role of warden.

So, your next theatre appearance 
was as a conductor, wasn’t it?

Yes, it was in 1993 when I first took 
the baton at the Odessa Opera as 
a production conductor of Tchaikovsky’s 
«The Maid of Orleans». Back then 
I was a novice conductor. The orchestra 
artists had been very wise and patient 
to work with me. As they explained, it 
was like that because I had potential 
and had been growing professionally 
with each rehearsal.

Later, with this opera, we went on 
tour to Italy. Maestro Ernani, back 
then the director of the Teatro Carlo 
Felice in Genoa, got interested in «The 
Maid of Orleans» because Saint Joan 
is a well-known character there. For 
the tour we invited a new production 
team: a famous Ukrainian director 
Irina Molostova and a stage designer 
Natalia Bevzenko-Zinkina. The success 
of the production was huge.

During that time I mounted as 
a  conductor new productions of one-
act operas “Aleko”, “Mozart and 
Salieri”, “Cavalleria Rusticana”. In 
1998 I was invited by Vasily Vasilenko 
to conduct “La Traviata” during the 
“Golden Crown” festival and after 
two years – to conduct “Aleko” as the 
Anatoliy Boyko benefit performance. 

Then, I found out a lot about Odessa 
conductors and directors, musical 
connections with Europe, and so many 
theatre rumours that I could probably 
get a PhD with all that stuff. A magazine 
would not be enough, so we will be 
waiting for a book from Boris Bloch.

10 years of restoration had interrupted 
the active artistic development of the 
theatre. Afterwards, you returned to 
a new role – as an artistic director. 
What are your major achievements 
in  this position?

In 2014, when I won the position 
of artistic director, the musical leader of 

НАРАЗІ – ЦЕ ПІВТОРИ ТИСЯЧІ 
ГЛЯДАЧІВ, ВЕЛИКА ЗАЛА І ОДИН 

РОЯЛЬ. СМІЛИВО З МОГО БОКУ ГРАТИ 
СОЛЬНО БЕЗ ОРКЕСТРУ. 
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Наступний ваш прихід відбувся в якості диригента?
Так, я вперше став за пульт Одеської опери у 1993 році як дири-
гент-постановник опери Петра Чайковського «Орлеанська діва». 
Тоді я був диригентом-початківцем. Артисти оркестру проявили 
велику мудрість і терпіння, аби працювати зі мною. Як вони 
пояснювали, я мав потенціал і професійно зростав від репетиції 
до репетиції. 

Згодом з цією оперою ми відправились до Італії. Директор 
Генуезького театру, маестро Ернані, зацікавився «Орлеанською 
дівою», оскільки свята Іоанна – добре знайомий їм персонаж. 
Для гастролей ми запросили нову постановочну команду – відому 
українську режисерку Ірину Молостову з Києва, художницю – На-
талю Бевзенко-Зінкіну. Успіх вистави був приголомшливим.

Пізніше втілив як диригент-постановник одноактові опери 
«Алєко», «Моцарт і Сальєрі», в 1995-му – «Сільську честь». Під час 
фестивалю «Золота корона» в 1998 році, за запрошенням дири-
гента Василя Василенка, диригував «Травіатою», через два роки – 
«Алєко», в рамках бенефісу Анатолія Бойка. 

... Далі я багато дізналася про одеських режисерів і диригентів, 
а  також про музичні зв’язки з Європою та театральні чутки, що 
по об’єму матеріалу підійдуть як мінімум для докторської дисерта-
ції. Журналу буде замало, тому чекаємо на книгу від Бориса Блоха.

Після десятирічної реставрації ви повернулися до театру 
в новій ролі – художнього керівника. Якими є ваші головні до-
сягнення на цій посаді? 

2014 році, коли посів посаду художнього керівника, 
музичним лідером театру був Олександру Самоїле. 
Я посилював ті ніші, які, на мою думку, потребува-
ли того. Так за моєї ініціативи відбулися прем’єра 
вечора хореографічних мініатюр «Перлини світово-

го балету», нова редакція «Іоланти», святкова декада, присвя-
чена 100-річчю Святослава Ріхтера, такі важливі проєкти як 
«Невмираючий лебідь» до 90-річчя Майї Плісецької, «Оплески 
трьом поколінням» до Міжнародного дня театру. 

Під моїм художнім керівництвом розпочалась робота над но-
вою постановкою «Сплячої красуні», а також разом з директор-
кою Надією Бабіч ми задумали і втілили балет «Долі» на тему 
сьогодення України. Авторкою музики була талановита одеська 
композиторка Юлія Гомельська, хореографом став київський ба-
летмейстер Сергій Кон.

Ось, нарешті, Ви виступатимете на сцені театру як піаніст. 
Що відчуваєте? 
Я вперше гратиму на сцені Одеської опери, коли глядач буде зна-
ходитись у залі. Декілька років тому я брав уже участь у концерті 
«В силуетах зали: погляд зі сцени», але тоді був камерний кон-
церт, коли декілька сотень глядачів знаходились поряд зі мною 
на сцені. Ідея належала художнику з освітлення В’ячеславу Уше-
ренку, який прагнув показати глядачу театр з того ракурсу, який 
раніше вони не бачили.

Наразі – це півтори тисячі глядачів, велика зала і один ро-
яль. Сміливо з мого боку грати сольно без оркестру. До того ж я 
спеціально підготував нову програму, яку раніше не виконував. 

Ви – людина, яка дійсно переймається долею Одеської опери. 
Щоб ви ще хотіли зробити для театру?
Я не уявляю себе окремо від театру. Постійно відвідую вистави 
Одеської опери в різних країнах, якщо вони приїжджають на 
гастролі. Слідкую за тим як зростають солісти і відчуваю свою 
причетність до цього. 

the theatre was Alexandru Samoilă. His 
professional and charismatic qualities 
impressed every employee. I had 
engaged in other duties that required 
my attention. It was the balletic 
production of the “Pearls of the world 
ballet”, the revision of “Iolanta”, the 
series of events dedicated to the 100th 
anniversary of Sviatoslav Richter, who 
started his musical career as the ballet 
pianist of the Odessa opera. I also 
produced such important projects 
as “The Undying Swan” for Maya 
Plisetskaya’s 90th anniversary and 
“Applauds for the three generations” 
for International Theatre Day.

Under my artistic direction, the work 
started on the new production of “The 
Sleeping Beauty” and together with 
the managing director Nadiya Babich 
we had conceived and fulfilled this 
idea for the ballet «Fates» based on 
contemporary events in Ukraine. We 
commissioned the talented Odessa 
composer Julia Gomelskaya to 
write music for this ballet and the 
choreographer from the Kyiv Modern 
Ballet Sergey Kon to stage it. 

And now, finally, you will be 
performing at the theatre as a piano 
soloist. How does it make you feel?

It will be my first time playing on the stage 
of the Odessa Opera with the actual 
audience in the hall. A few years ago, 
I did a concert called “In the silhouettes 
of the hall: a glance from the stage”, 
but it was a chamber concert with only 
a couple hundred people on the stage, 
right next to me. That idea belonged 
to the late Vyacheslav Usherenko, the 
theatre’s lighting designer, who wanted 
a spectator to see the theatre from an 
unseen point of view.

This time, it is an audience of 1500, 
the grand hall and a grand piano. 
Although it is quite daring to play 
solo, without an orchestra. The recital 
program I prepared is also new. 

You are a person who is certainly 
concerned about the fate of the 
Odessa Opera. Would you like to do 
something else for the theatre?

I cannot imagine myself being separated 
from the theatre. I constantly go to 
performances in different countries 
when artists from Odessa go on tour, 
I  am following the soloists’ progress 
and do feel that there is my contribution 
to it as well.

У
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A THEATRE  
IS  NOT A  SYMBOL  
OF LUXURY.  
I T  IS  A NECESSIT Y.

The theatre, even after many decades 
we will say about: So this is what a mil-
lion dollars looks like!

In October 2021, it is 134 years since the 
very first performance took place at the 
new Odessa Opera Theatre, and now is 
a perfect moment to recall all those peo-
ple of many nationalities who were there, 
at the source of the South Palmira con-
struction. Were they right to make a step 
to create this grand European theatre in 
Odessa? The answer is clear.

What was Odessa like back at the 
time? Aleksandr Deribas, a great-neph-
ew of Odessa’s founder José de Ribas, 
perfectly described it in his rare and 
unique book “Old Odessa. Forgotten 
pages: historical essays and memo-
ries”: “Odessa was, let’s be honest, just 
as much grandiose and perspective as 
it was unusual for its time. We could 
undoubtedly say that for the last couple 
of hundred years nothing even remotely 
close to it appeared on the European 
map. The founders of the city and the 
port could see perfectly its possibilities 
and most incredible potential. Much 
like the conquerors of Siberia, the Wild 
West pioneers or even some crusaders, 
they had endless room for manoeuvring 
and fulfilling their colossal experiment.”

Despite what local historians might be 
saying after all these years, the peo-
ple of Odessa were lucky to have 
had such great founders for their city. 
Yevgeny Golubovsky and Oleg Gubar 
wrote in their “Blessed mythmakers” ar-
ticle: “The de Ribas were most proud 
of their extraordinary role in the early 
history of Odessa. The family stories 
and legends were close to sacred. Chil-
dren were taught personal responsibility 
for the fate of the city and its people, 
for everything that happens to them.” 
So, when Grigorios Maraslis insisted 
that "Odessa needs a new theatre, 
a   Europe-worthy one", those were not 
just empty words.

We are talking about the times when the 
average monthly workman salary was 22 
rubles and 53 kopeck (or 17,44 grams 
in gold), and a junior official earned 45 
Rubles. An unthinkable amount of money 
was invested in the construction of the 
theatre. The new opera house cost one 
and a half million rubles!
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НЕ ПРЕДМЕТ 
РОЗКОШІ, 

жовтні 2021 року виповнилося 134 роки з дня 
першої вистави в новому Одеському оперному 
театрі. Для всіх нас це чудовий привід згадати 
з вдячністю всіх тих людей різних національно-
стей, хто стояв біля джерела будівництва Пів-
денної Пальміри. Чи мали вони рацію, коли зро-

били цей крок для створення в Одесі грандіозного європейського 
театру? Думаємо, що відповідь очевидна.

Що являла собою Одеса тих часів? Про це найкраще напи-
сав Олександр Михайлович Дерибас, автор унікального та рідкіс-
ного видання «Стара Одеса. Забуті сторінки. Історичні нариси та 
спогади», онуковий племінник засновника Одеси Йосипа (Осипа) 
Михайлович Дерибаса: «Одеса була, прямо скажемо, проєктом на-
стільки ж грандіозним і перспективним, як і незвичайним для сво-
го часу. Можна без перебільшення сказати, що за останні століття 
на карті Європи не з'явилося нічого подібного. Фундатори міста 
і порту відмінно бачили можливості, майже неймовірні перспек-
тиви. Подібні до підкорювачів Сибіру, реформаторів Дикого Захо-
ду, або навіть якихось хрестоносців, вони отримували широкий 
простір для маневру і колосального за масштабами експерименту».

Щоб не говорили й не писали згодом вчені-краєзнавці, але 
мешканцям Одеси щастило на батьків-засновників. Як зазначали 
Євген Голубовський та Олег Губар у своїй статті «Блаженні мі-
фотворці»: «Дерибаси надзвичайно пишалися своєю неординар-
ною роллю в одеському літописі, сімейні перекази та легенди зво-
дилися в ранг абсолюту, у вихованні дітей культивувалася особиста 
відповідальність за долі міста та містян, ними, що відбувається». 
І коли Григорій Григорович Маразлі наполягав, що «Одесі потріб-
ний новий театр, гідний Європи» – це були не пусті слова.

Ми говоримо про той час, коли середня зарплата робітника 
становила 22 рублі 53 копійки (або 17,44 грама у перерахунку на 
золото), а платня дрібного чиновника 45 рублів. У будівництво 
театру були вкладені немислимі гроші! Новий театр коштував 
півтора мільйона рублів! 

У
Театр, про який і через десятиліття 
можна сказати: So this is what а million 
dollars looks like!

А НАСУЩНА 
ПОТРЕБА

ТЕАТР –
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Багато хто підкреслював, що 
розмах занадто широкий. У пресі 
критикували таке марнотратство, 
пропонуючи «влаштувати каналі-
зацію на Пересипу, бруківки на 
Молдаванці, заснувати нові на-
родні школи тощо». Але проєкт 
відомих віденських архітекторів 
Фердинанда Фельнера та Германа 
Гельмера було затверджено. Театр 
«будувався сумлінно, широко, аку-

ратно під керівництвом (знову ж таки) віденського будівельника 
Р. Фрея і був зданий місту в день, обумовлений договором, 15 ве-
ресня 1887 року». 

Одесити отримали те, що й хотіли – Оперний театр, який «від-
повідає останньому слову театральної техніки та прирівнюється 
кращим театрам Відня, Берліна, Дрездена». Фердинанд Фельнер, 
який приїхав до Одеси з нагоди закінчення будівництва, вручив 
міському голові Георгію Маразлі позолочений ключ від театру. Цей 
символічний інструмент був поміщений у металеву скриньку і за-
мурований біля підніжжя дзеркала на центральних білих сходах.

Театр, про який і через десятиліття можна сказати: So this is 
what а million dollars looks like!

Зміни були вражаючими. Якщо зал колишнього театру був 
триярусним, із сімнадцятьма ложами, а галерея – під самою сте-
лею, але такою низькою, що публіка майже торкалася її своїми 
головами та вміщала 800 глядачів, то в новому театрі було в двічі 

Many said it was a bit too much. And 
despite the press claiming it was a waste, 
suggesting that the city “would better or-
ganise the sewer system in Peresyp, pave 
the roads in Moldavanka, build some 
new public schools, etc.”, the project of 
two famous Vienna architects Ferdinand 
Fellner and Hermann Helmer was a 
done deal. The theatre “was being built 
scrupulously and carefully, supervised 
by Vienna constructor R. Frei, and was 
finished on the day predetermined by the 
contract – the 15th of September, 1887”.

The Odessa people received what they 
wanted. An opera house that was "up 
to date with the latest theatrical tech-
nology and equal to the best theatres 
in Vienna, Berlin, Dresden." Ferdinand 
Fellner that came to Odessa upon the 
end of the construction gave the mayor 
Grigorios Maraslis a gold plated key to 
the theatre. This symbolic instrument was 
placed in a metal box and walled up 
at the foot of the mirror at the central 
white staircase.

The theatre, even after many decades 
we will say about: So this is what a mil-
lion dollars looks like!

The difference was significant. While the 
old theatre's hall with a capacity of 800 
had three floors with seventeen boxes 
and the gallery, that was right under the 
ceiling so low that people would almost 

touch it with their heads, the new one 
could accommodate twice as many. On 
the inside, it was decorated in the late 
French rococo style with stucco ornaments 
with the finest gilding. The main motive of 
the ornament is a shell with curls of vari-
ous shapes. The audience could sit in the 
stalls, the boxes of baignoire, bel étage, 
first and second tiers and the gallery. In 
the centre of bel étage, right in front of 
the stage, is the royal box with 12 chairs 
in the first row. In the old theatre, the hall 
was illuminated by the five-candle lamps 
with tallow and wax candles placed on 
the outside of the boxes. The stage was 
lit by large oil lamps. The new theatre 

ОДЕСИТИ ОТРИМАЛИ ТЕ, 
ЩО Й ХОТІЛИ – ОПЕРНИЙ ТЕАТР, 

ЯКИЙ «ВІДПОВІДАЄ ОСТАННЬОМУ 
СЛОВУ ТЕАТРАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ 
ТА ПРИРІВНЮЄТЬСЯ КРАЩИМ 

ТЕАТРАМ ВІДНЯ, БЕРЛІНА, ДРЕЗДЕНА.
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більше. Всередині він був де-
корований у стилі пізнього 
французького рококо з ліпним 
орнаментом із найтоншою 
позолотою. Головний мотив 
орнаменту – мушля у вигляді 
завитків різної форми. Глядачі 
розташовуються у партері, ло-
жах бенуару, бельетажу, пер-
шого та другого ярусів, а також 
на гальорці. У центрі бельета-
жу – прямо навпроти сцени – 
обладнана «царська» ложа, 
що мала 12 крісел у першому 
ряду. У старому Міському теа-
трі зала освітлювалась кенке-
тами, тобто п'ятисвічковими 
канделябрами, прикріпленими 
до зовнішніх стін лож. Свічки 

були сальні та воскові. Сцена освітлювалася великими лампадами 
з олією. У новому ж театрі були вже електричне освітлення та 
парове опалення. Театр воістину пишається люстрою, що вражає 
великою кількістю та витонченістю ажурних деталей. Але про це 
та інші подробиці ви можете дізнатися самі, якщо прийдете на 
екскурсію до Оперного театру.

«Одеський театр найкращий у світі!» – так відреагував 
співавтор проєкту Фердинанд Фельнер, побачивши будинок після 
приїзду до Одеси після закінчення будівництва. Але, як мав рацію 
Олександр Дерибас, коли писав, що Одеський оперний по-справж-
ньому оживає лише під час вистав, коли зала заповнюється гля-
дачами, на сцену виходять найкращі артисти. Кожен глядач отри-
мує можливість торкнутися високого мистецтва. Великий співак 
Федір Шаляпін, який виступав на кращих оперних сценах світу, 
написав своїй дружині після першого візиту до Одеського опер-
ного театру: «…Був у театрі й прийшов у дикий захват від краси 
театру. Я ніколи в житті не бачив нічого красивішого!»

Якщо ви підійдете до головного входу Одеського оперного 
театру, то побачите над фасадом скульптурну групу, що зображає 
покровительку трагедії, музу Мельпомену, у колісниці, запря-
женій чотирма розлюченими пантерами. Лише сила мистецтва 
здатна підкорити звірину дикість. Правою рукою вона вітає гля-
дачів, у лівій – тримає смолоскип, як символ негасимого світла 
мистецтва. Під рукою – класичний атрибут музи, трагічна маска. 
У ногах лежать сувої з рукописами літературних творів. Трохи 
нижче розташовані дві скульптури, що втілюють музику та та-
нець: ліворуч – Орфей грає на кіфарі кентавру, праворуч – муза 

had electric lighting and a steam heat-
ing system. A highlight of the hall is the 
chandelier with an astounding amount of 
delicate openwork details. You can find 
out much more when you come for an 
excursion to our theatre.

“The Odessa Theatre is the best in the 
world!” – this is how Ferdinand Fellner, 
the project’s co-author, reacted when he 
saw the building for the first time after 
it was finished. But, just like Aleksandr 
Deribas mentioned, The Odessa Opera 
Theatre only gets truly alive during per-
formances, when the hall gets filled with 
audience and the stage with the best 
artists. Each spectator gets a chance to 
touch the high art. The legendary singer 
Feodor Chaliapin that performed on the 
best stages of the world wrote to his wife 
after the first visit to the Odessa Opera 
Theatre: "I was in the theatre and I was 
delighted with its beauty. I have never 
seen anything more beautiful in my life!”

If we look at the main entrance, above 
the facade we will see a sculptural group 
depicting the patroness of tragedy, the 
Melpomene muse, in a chariot with four 
angry panthers. Only the power of art can 
conquer the wild savagery. With her right 
hand, she is greeting the audience and in 
her left, she is holding a torch as a symbol 
of the undying light of art. Under her arm 
is a usual attribute for a muse – a tragic 
mask, and at her feet – the manuscripts of 
literary works. Underneath, there are two 
sculptures symbolising music and dance: 
Orpheus playing the cithara for the cen-
taur on the left and Terpsichore teaching 
a young girl to dance on the right. They 
are offering laurel wreaths to the muse, 
ensuring the glory and prosperity of one 
of the main kinds of art, and thus, of our 
theatre as well. On the pediment of the 
portico, there are several dates in Roman 
numerals: MDCCCLXXXIV-MDCCCLXXX-
VII are  the dates of the beginning and 

ОДЕСЬКИЙ ОПЕРНИЙ 
 ПО-СПРАВЖНЬОМУ ОЖИВАЄ 

ЛИШЕ ПІД ЧАС ВИСТАВ, КОЛИ ЗАЛА 
ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ГЛЯДАЧАМИ, 

НА СЦЕНУ ВИХОДЯТЬ НАЙКРАЩІ 
АРТИСТИ. КОЖЕН ГЛЯДАЧ ОТРИМУЄ 

МОЖЛИВІСТЬ ТОРКНУТИСЯ 
ВИСОКОГО МИСТЕЦТВА.
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танцю Терпсіхора навчає дівчинку 
своєму мистецтву. Вони простяга-
ють до музи лаврові вінки, гаран-
туючи славу та процвітання одного 
з головних видів мистецтв. А отже, 
і нашого Оперного театру. На фрон-
тоні портика римськими цифрами 
вказано кілька дат: у першому ряд-

ку – MDCCCLXXXIV-MDCCCLXXXVII – роки початку та закінчення 
спорудження театру (1884 –1887). Другий рядок містить фразу 
«ardebat anno», «театр горів» (йдеться про пожежу 1925 року). 
Потім йде дата MCMLXYII (1967) і слово "restitutum" («відновлен-
ня»), – нагадування про реставраційні роботи в театрі.

В Одеському оперному театрі виступало багато артистів, чиї 
імена прославили музичне мистецтво. На сцені театру співали 
Енріко Карузо, Федір Шаляпін, Леонід Собінов, Соломія Крушель-
ницька, Антоніна Нежданова, Сергій Лемешев, Іван Паторжинсь-
кий, Тітта Руффо, Маттіа Баттістіні, Монсеррат Кабальє. Танцю-
вали Ганна Павлова, Айседора Дункан, Катерина Гельцер, Майя 
Плісецька, Галина Уланова, Маріс Лієпа, Володимир Васильєв. 
Концертували Сергій Рахманінов та Олександр Скрябін. Грали 

the end of construction (1884 - 1887), 
then "ardebat anno” meaning “theatre 
burned” (which is about the fire of 1925), 
and MCMLXYII (1967) with a word "res-
titutum", that commemorates the “restora-
tion” of the theatre.

Many glorious artists performed at the 
Odessa Opera Theatre. Singers: En-
rico Caruso, Feodor Chaliapin, Leonid 
Sobinov, Solomiya Krushelnytska, An-
tonina Nezhdanova, Sergei Lemeshev, 
Ivan Patorzhinskiy, Titta Ruffo, Mattia 
Battistini, Montserrat Caballé. Dancers: 
Anna Pavlova, Isadora Duncan, Yekat-
erina Geltzer, Maya Plisetskaya, Galina 
Ulanova, Māris Liepa, Vladimir Vasiliev.  
Sergei Rachmaninoff and Alexander 
Scriabin gave concerts here. Dramatic 
actresses Sarah Bernhardt and Eleono-
ra Duse, Italian actor Ernesto Rossi and 
others walked this stage. Pyotr Ilyich 
Tchaikovsky, Nikolai Rimsky-Korsakov, 
Anton Rubinstein, Eduard Nápravník, 
Anton Arensky, Alexander Glazunov 
and others conducted orchestras. The 
composer Dmitri Shostakovich came to 
Odessa for the premiere performance 
of his "The Golden Age” ballet. In the 
1930s, Sviatoslav Richter was working 
at the theatre, first as a ballet pianist and 
later as an orchestra artist.

Our Odessa Opera Theatre received the 
"academic" title in 1926. The large rep-
ertoire, the world-famous masterpieces of 
opera and ballet art, is its essential part: 
"Un Ballo in Maschera”, “La Traviata”, 

“Il  Trovatore”, “Rigoletto”, “Aida”, “Tos-
ca”, “La Bohème”, “Madama Butterfly”, 
“Turandot”, “Carmen”, L'Elisir d'Amore”, 
“Lucia di Lammermoor”, “Iolanta”, “Les 
Sylphides”, “La Bayadère”, “Don Quix-
ote”, “Swan Lake”, “The Sleeping Beauty”, 
“The Nutcracker”, “The Firebird”, “Boléro”, 
“Giselle” and many other productions.

The Odessa Opera Theatre saw the rev-
olution and wars. Several times it was 
closed for restoration. The first foundation 
reinforcement works started in 1955. Ap-
proximately 6 million litres of liquid glass 

НА ЩО МИ ДИВИМОСЬ? 
«МИ ДИВИМОСЯ НА ТЕАТР ЯК 

СВІТОЧ, ЯКИЙ БІЛЬШ КОРИСНИЙ, 
ЧИМ ВІН ЯСКРАВІШИЙ. 

ТЕАТР – НЕ ПРЕДМЕТ РОЗКОШІ, 
А НАСУЩНА ПОТРЕБА...» 
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драматичні актриси Сара Бернар та Елеонора Дузе, 
італійський трагік Ернесто Россі. Диригували орке-
стром Петро Чайковський та Микола Римський-Кор-
саков, Антон Рубінштейн та Едуард Направник, Антон 
Аренський, Олександр Глазунов та інші. Композитор 
Дмитро Шостакович приїжджав до Одеси на прем'єру 
свого балету «Золоте століття». У 1930-х роках у теа-
трі працював Святослав Ріхтер, спочатку як концерт-
мейстер балету, а потім як музикант оркестру.

Найширший репертуар – це найважливіша 
складова нашого Одеського оперного театру, який 
у 1926 році отримав статус академічного. У репертуа-
рі – світові шедеври оперного та балетного мистецтва: 
«Бал-маскарад», «Травіата», «Трубадур», «Ріголетто», 
«Аїда», «Тоска», «Богема», «Мадам Баттерфляй», «Ту-
рандот», «Кармен», «Любовний на-
пій», «Лючія ді Ламмермур», «Іолан-
та», «Шопеніана», «Баядерка», «Дон 
Кіхот», «Лебедине озеро», «Спляча 
красуня», «Лускунчик», «Жар-пти-
ця», «Болеро», «Жизель» та багато 
інших постановок. 

За ці роки Одеський оперний 
театр пережив і революцію, і війни. 
Закривався на роки для численних 
реставрацій. Перші роботи зі зміц-
нення фундаменту будівлі розпочалися у 1955 році. 
Тоді було застосовано технологію так званої «силіка-
тизації ґрунту»: через безліч спеціально пробурених 
шурфів у фундамент залили близько 6 млн. літрів 
рідкого скла. У 1965 році розпочалася реставрація та 
часткова реконструкція театру як ззовні, так і зсере-
дини. За два роки майстри відновили та покращили 
все – від мозаїчної підлоги до шпалерних цвяхів ХІХ 
століття. На роботи пішло 4 мільйони радянських ру-
блів та 9 кілограмів сусального золота.

У 1996 році Кабінет міністрів України ухвалив 
рішення про капітальну реставрацію. Роботи через 
нестачу коштів тривали майже одинадцять років. За 
цей період було знову укріплено фундамент (цього 
разу 1800-ма палями, забитими на глибину від 14 до 
18 м), перекрито дах, оновлено фасад та прилеглу 

територію. Також реконструйовано ар'єрсцену, планшет, встанов-
лено сучасне світлове та звукове обладнання, систему опалення, 
нову протипожежну завісу та багато іншого. 

Нинішнє технічне оснащення театру відповідає найсучасні-
шим вимогам. Сюди входять кондиціонери, автоматичний режи-
серський пульт, електронний регулятор художнього освітлення 
з кібернетичною установкою, що програмується, комп'ютерне 
управління рухом сцени, найскладніша система протипожежного 
забезпечення. 2007 року, у день відкриття після реконструкції, 
одеський Оперний відзначений як національний.

Втішно, що навіть у наші складні часи театр продовжує пра-
цювати, гастролювати та радувати глядачів новими постановками. 

На що ми дивимось? «Ми дивимося на театр як світоч, який 
більш корисний, чим він яскравіший. Театр – не предмет розкоші, 
а насущна потреба. Поки старе трудове, буденне життя йде, не 
розбираючись, куди й до чого веде, театр, відволікаючи часом 
людей від їхнього інертного руху, розширює їхню душу, ушляхет-
нює їх розуми та висвітлює їхній шлях. Не лише слово, не лише 
картина, а й музика має високе, виховне значення для всіх людей 
усіх статків» – писав колись Олександр Михайлович Дерибас.

were poured into the foundation through 
many specially drilled holes. In 1965, 
the restoration and partial reconstruction 
of the theatre began, both outside and 
inside. In two years, the masters restored 
and improved everything, from the mo-
saic floor to the wallpaper nails of the 
19th century. 4 million Soviet Rubles and 
9  kilograms of gold leaf were spent.

In 1996, the Cabinet of Ministers of 
Ukraine decided to hold a major res-
toration. Due to a lack of funds, the 
works spread for almost eleven years. 
During this period, the foundation was 
reinforced again (this time, with 1800 

«...НЕ ЛИШЕ СЛОВО, НЕ 
ЛИШЕ КАРТИНА, А Й МУЗИКА 

МАЄ ВИСОКЕ, ВИХОВНЕ 
ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ВСІХ ЛЮДЕЙ 

УСІХ СТАТКІВ»

ТЕКСТ: ІРИНА АВЕРІНА TEXT: IRINA AVERINA

piles on the depth from 14 to 18 meters). 
The roof was covered, the facade and 
the surrounding area were renovated. 
The arrière scene was also reconstructed 
and the modern lighting, sound equip-
ment, heating system, new fire curtain 
and many other things were installed.

The current technical equipment of the 
theatre is up to the latest requirements. 
These include air conditioners, an auto-
matic stage manager’s console, a digital 
lighting controller with a programmable 
cybernetic system, computer stage con-
trol, the most complex fire protection 
system. In 2007, on an opening day 
after the reconstruction, the Odessa Op-
era House received the title of National.

It is quite comforting, that even in these 
difficult times, the theatre continues 
working, touring and bringing joy to 
the audience with its new productions.

What are we looking at? "We are looking 
at the theatre that is, very much like the 
light. The brighter it shines, the more use-
ful it is. A theatre is not a symbol of luxury. 
It is a necessity. While our routine lives go 
on, often directionless, a theatre, every 
so often disrupting people’s inert motion, 
is deepening their souls, elevating their 
minds and enlightening their path. Not 
just a word, not just a picture but also the 
music. They all have a high, educational 
value for all people of all wealth.” – said 
some time ago Aleksandr Deribas.
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ДИРИГЕНТА
У чому взагалі полягає майстерність диригента? Яка його об'єктивна 

роль? Навіщо маестро білий смокінг? Чим диригент займається 
у вільний час? Про це все ми дізналися протягом одного дня, який 

провели разом з головним диригентом театру  
В’ячеславом Чернухо-Волічем

ДЕНЬ З ЖИТТЯ…

30
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A DAY IN THE L IFE 
OF  A CONDUC TOR

For 20 years, while coming to Odessa 
for a vacation Vyacheslav Chernukho-
Volich, today – the theatre’s principal 
conductor, had been dreaming of 
working at the Odessa Opera. He 
admits that when the position opened, 
he applied without great expectations. 
“Well, I thought, it’s summer, cherries 
are ripe and the sea is warm. I’m 
going there anyway.” – he says.

And today, during these two 
“quarantine” years, he has produced 
operas “La Traviata”, “La Bohème”, 
“Les Pêcheurs de Perles”, the scenic 
cantata “Carmina Burana”, ballets 
“The Nutcracker”, “Boléro”, “The 
Firebird” and became the artistic 
director of two festivals here.

Where lies a conductor’s mastery? 
What is their role? Why does the 
maestro need a white tuxedo, and 
what does he do in his free time? To 
know all about it, read on.

Протягом 20 років, приїжджаючи до Одеси на 
відпочинок, В’ячеслав Чернухо-Воліч мріяв попрацювати 
в Одеській опері. І коли оголосили конкурс на заміщення 
вакантної посади головного диригента театру, він подав 
документи без якихось сподівань: «Подумав, вже літо – 

черешня є, море прогрілось. Дарма не поїду». 

І ось за два карантинних роки він здійснив постановки 
опер «La Traviata», «Богема», «Шукачі перлів», сценічної 

кантати «Carmina Burana», балетів «Лускунчик», 
«Болеро»,  «Жар-птиця», а також став музичним 

керівником двох фестивалів.

ДІЗНАЙТЕСЬ БІЛЬШЕ  
ПРО В’ЯЧЕСЛАВА ЧЕРНУХО-ВОЛІЧА
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ЗРАНКУ.
ЧИ РАНО ПРОКИДАЮТЬСЯ ДИРИГЕНТИ?

анок диригентів мало чим відрізняється від ранку ін-
ших. Якщо є можливість вдосвіта не вставати – наш 
герой його завжди використовує. Лише домашній улю-
бленець Вінні вносить свої корективи до розпорядку 
дня. Попри погоду і настрій їх разом можна побачити 

на вулицях нашого міста, в парку, в лісі, коли збирають гриби, 
або ж біля моря.

Але це на користь, впевнений В’ячеслав Іванович, адже ди-
ригентам обов’язково потрібні фізичні навантаження:

– Якось я зважився перед концертом і після нього. Різниця 
була 1,5 кг. І це – звичайний концерт. А якщо візьмемо 3-4 годину 
оперу – то втрата ваги буде значно більшою. Як показують до-
сліди, робота диригента прирівнюється за емоційним і фізичним 
навантаженням до роботи льотчика-випробувача. Тому в Одесі 
намагаюсь щодня ходити пішки не менше 7 км.

Перші репетиції в театрі розпочинаються в основно-
му об 11 годині дня. Це може бути коректура або орке-
строва в ямі, на якій диригент вже синхронізує динаміку, 
темпи, нюанси між оркестром, солістами, хором. Може 
бути  й співанка в кабінеті, на яку ми зараз й поспішаємо 
разом маестро.

ВИБІР
По дорозі до театру В’ячеслав Іванович розповів як обрав 
свою майбутню професію.

IN THE MORNING
WHEN DO CONDUCTORS  
WAKE UP?

A conductor’s morning is not that dif-
ferent from others. If there is a pos-
sibility not to get up before sunrise, 
he will gladly use it. His dog Winnie, 
however, does make certain adjust-
ments to the schedule. No matter 
what the weather or the mood could 
be, they are often seen in the streets 
of our city, in the park, in the woods 
picking mushrooms, or near the sea.

Mr Chernukho-Volich is sure it is only 
healthy for him since physical activity 
is crucial for a conductor:

– Once, I weighed myself before and 
after a concert. The difference was 
1.5 kilos. And that was just after an 
ordinary concert. If we take a 3- or 
4-hour opera, the weight loss will be 
much greater. Research shows that a 
conductor’s job is pretty much equal 
to one of a test pilot. I am trying to 
walk at least 10 kilo-
metres per day while I’m 
in Odessa.

Morning rehearsals at 
the theatre usually start 
at 11 o’clock. It can 
either be a correction-
al one or a full stage 
orchestra pit rehearsal, 
where a conductor is 
synchronising dynamics 
and tempo between the 

Р
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orchestra, soloist and choir. It can 
also be a room rehearsal. And that 
is where we are going right now.

THE CHOICE

On the way to the theatre, Mr Cher-
nukho-Volich told us how he chose his 
future profession.

To become a conductor, he was 
influenced by his teachers. First, 
trombonist Rostislav Lagonda, and 
at the conservatoire, by Alexander 
Sosnovsky. The latter used to gath-
er young musicians and bring them 
to the rehearsals of Ilya Musin, one 
of the “maîtres” of the St. Petersburg 
conducting school. 20 to 30 students 
in a small room watching the masters 
at work inspired Vyacheslav Chernuk-
ho-Volich to make the right choice.

– I had already graduated from the 
conservatoire when the application 
for opera/symphony conducting 
class at the Belarus Music Academy 
was announced. I hesitated at first 
since I was already married and had 
a son. However, my beloved support-
ed my choice.

There goes a funny story. My col-
league and I agreed to help each 
other during the entrance exams. 
I  did my part and gave him the 
solfège dictation to copy. Then, at the 
harmony exam, after an hour, I real-
ised he was not going to make it. So, 
I had to do it myself. I got 4 (out of 
possible 5), and that was a fantastic 
result. Eventually, I turned out to be 
the only one accepted.

До думки стати диригентом його підштовхнули викладачі: 
спочатку – з класу тромбону Ростислав  Лагонда, в консерва-
торії – диригент Олександр Сосновський. Останній збирав біля 
себе молодих музикантів і здійснював з ними вояжі на репетиції 
Іллі Мусіна – метра петербурзької диригентської школи. 20-30 сту-
дентів в маленькому кабінеті, спостереження за роботою майстрів 
й надихнули В’ячеслава Чернухо-Воліча на вибір нової професії.

— Я вже закінчив консерваторію і тут оголосили набір на фа-
культет оперно-симфонічного диригування Білоруської академії 
музики. Сумнівався, адже я вже був одружений, народився син. 
І тільки кохана підтримала мій вибір. 

Стався кумедний випадок. При вступі до академії ми домови-
лись з колегою, що допоможемо один одному на іспитах: я йому – 
з сольфеджіо, він мені – з гармонієї. З мого боку було все зробле-
но – диктант я написав і дав списати. На іспиті з гармонії через 
годину очікування я зрозумів, що мій колега не може написати 
задачу. Виходу не було, прийшлося самому. Отримав – чотири 
бали з п’яти можливих, і це був фантастичний результат. Мене 
взяли на кафедру одного. 

ЯК ПОКАЗУЮТЬ 
ДОСЛІДИ, РОБОТА 

ДИРИГЕНТА 
ПРИРІВНЮЄТЬСЯ 

ЗА ЕМОЦІЙНИМ 
І ФІЗИЧНИМ 

НАВАНТАЖЕННЯМ 
ДО РОБОТИ ЛЬОТЧИКА-
ВИПРОБУВАЧА. ТОМУ В 

ОДЕСІ НАМАГАЮСЬ 
ЩОДНЯ ХОДИТИ ПІШКИ 

НЕ МЕНШЕ 7 КМ
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ВДЕНЬ.
и вже в театрі. Перед репетицією 
маестро працює з партитурою, 
щоб визначитись з усіма нюанса-
ми. Ще до того як знайомитися 
з нотним матеріалом В’ячеслав 

Іванович вивчає обставини, що вплинули на 
написання твору, стиль епохи тощо. 

– Я завжди шукаю в партитурі нові смислові акценти, які міг 
не помітити в попередніх прочитаннях, часто змінюю динаміку. 
Вважаю це необхідним робити в кожному театрі через специфіку 
акустики. Необхідно збалансувати оркестр, щоб струнна група 
була більш гучною, було чутно кожну скрипку, кларнет, флейту, 
а духові – тихішими. Також має бути баланс зі сценою, аби всі 
голоси були в гармонії. Ця робота не  закінчується ні на секунду. 

На співанках диригент з солістами робить попередню роботу. 
Коли готується нова опера – беруть в роботу окремі сцени. Коли 
проганяють репертуарну виставу – під рояль виконують увесь 
спектакль. 

– Завжди прислуховуюсь до вокалістів, які вони роблять ак-
центи, паузи. Цікаво,коли співак відкликається на твої пропозиції. 
Наша справа – союз індивідуальностей. Якщо не буде колективної 
творчості – не буде вистави. 

DURING THE DAY

We are at the theatre. Before the re-
hearsal, our maestro is working with 
the score to make sure all the details 
are clear. Mr Chernukho-Volich told 
us that even before he begins getting 
familiar with new music material, he 
studies the circumstances that influ-
enced the creation of the piece, the 
style of its corresponding period, etc.

— In the score, I am always look-
ing for new semantic accents that I 
might have overlooked before. I often 
change the dynamics. I find it crucial 
to do this at every new theatre ac-
cording to its unique acoustics. It is 
necessary to balance the orchestra in 
such a way that all the sections are 
equally audible. The strings need to 
play louder than the winds, but all 
the solo instruments like the flute or 
clarinet still need to sound clear. It 
also needs to be balanced with the 
stage, so that it is in harmony with 
all the voices. This work never stops.

At the room pre-rehearsals a con-
ductor does all the preliminary work 
with the soloists. When a new opera 
is in pre-production, the scenes are 
worked on separately. And even 
when it is ready to be performed in 
full, right until the orchestra is ready 
to join, all the accompanying music 
is played on the piano.

– I am always considerate of the 
singers. I am paying attention to what 
they emphasise and where they make 
pauses. Our work is the union of indi-
viduals. Without teamwork, there can 
be no performance.

М
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ПЕРЕД СПЕКТАКЛЕМ 
У ДИРИГЕНТА ДОСИТЬ БАГАТО 
СПРАВ – ПОТРІБНО ЗАЙТИ ДО 

ОРКЕСТРУ І ДАТИ ОСТАННІ 
НАСТАНОВИ, ОБГОВОРИТИ 

НЮАНСИ З СОЛІСТАМИ, 
ПРОДУМАТИ ЩЕ РАЗ ТЕМПИ ТА 
ДИНАМІКУ І ОДЯГНУТИСЯ ДЛЯ 

ВЕЧІРНЬОГО ВИХОДУ

35operahouse.od.ua

O P E R A  N E W S PROFESSION



УВЕЧОРІ.
ДРЕС-КОД

ардероб головного диригента театру наповнений ав-
торським одягом. Він завжди притримується спеціаль-
ного дрес-коду – вечірній фрак, денний смокінг, білий 
смокінг для заходів опен-ейр, хоча сьогодні вимоги не 
такі принципові, як 20-30 років тому. Одяг так само 

важливий для диригента як і зачіска і манікюр. 

– Років п’ятнадцять тому разом з художницею Мінського 
 театру Катериною Булгаковою ми винайшли мій власний дизайн 
диригентського вбрання. Так з’явилися різнокольорові платки 
і подовжений фрак. Вже через декілька місяців цей фасон почали 
використовувати й інші керівники оркестрів. В Одесі також спів-
працюю з ательє, яке шиє мені концертні костюми. 

IN THE EVENING
BEFORE A PERFORMANCE

There is a lot to do for a conductor 
before a performance. They need to 
go to the orchestra to give final in-
structions, talk about the details with 
the soloists, think about dynamics 
and tempo again, and finally, dress 
up for the big moment.

DRESS CODE

The wardrobe of the theatre’s prin-
cipal conductor is full of tailored 
clothes. He always follows a specif-
ic dress code: a dress coat for the 
evening, a tuxedo for the afternoon, 
a white tuxedo for open-air events. 
Although today it is not as strict as 
20-30 years ago, clothes are just 
as important for a conductor as their 
hair or manicure.

– About 15 years ago, together with 
Ekaterina Bulgakova, a designer from 
the Minsk theatre, we developed my 
own design for the conductor’s con-
cert clothes. That is how those colourful 
handkerchiefs and a lengthened jacket 
were born. Soon thereafter, other con-
ductors followed this style. In Odessa, 
I am also working with an atelier that 
makes concert clothes for me.

Г
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THE RELIC

For any conductor, a conductor’s ba-
ton is their most necessary accessory.

– This one was given to me by Eugene 
Lavrenchuk, who told me an interest-
ing story. When he was a theatrical 
institute student, he would often visit 
concerts and rehearsals of famous 
musicians. Once, he went to the class 
lesson of Gennady Rozhdestvensky. 
Before the rehearsal, Eugene bought 
an ordinary conductor’s baton in a 
music store. When the maestro fin-
ished his rehearsal, Eugene offered 
him to exchange the batons, and 
Rozhdestvensky agreed. The baton 
itself is a true relic, in a leather case 
with an Alexander Scriabin’s portrait 
inside. I am only using it for the most 
important performances.

A PERFORMANCE

The maestro admits he is always nerv-
ous before a performance and never 
eats before one:

– A conductor is also a human be-
ing. There’s hardly anyone who never 
makes mistakes. It is necessary not to 
panic if something goes wrong and 
handle the situation so that no one in 
the audience suspects a thing.

A performance goes as smooth as 
possible. The audience is applauding 
and waiting for Vyacheslav Chernuk-

ho-Volich to come out on stage. 
A lot of people come just be-
cause he is the one conducting 
tonight.

– Nothing would be happen-
ing if it was not for the profes-
sional musicians who are work-
ing every day so that each 
opera and ballet performance 
could become a real gift for the 
audience. That is where my true 
purpose lies.

РЕЛІКВІЯ
Обов’язковим аксесуаром диригента є його паличка.

– Її подарував мені режисер Євген Лавренчук і розповів 
цікаву історію. Коли він був студентом інституту театрального 
мистецтва, часто відвідував концерти і репетиції відомих музи-
кантів. Так він потрапив на заняття Геннадія Рождественського. 
Перед репетицією Євген придбав звичайну диригентську палич-
ку у нотному магазині. Коли Рождественський закінчив свої за-
няття, майбутній режисер запропонував помінятися з ним цим 
обов’язковим диригентським атрибутом. І Геннадій Миколайович 
погодився. Сама паличка – справжня реліквія в шкіряному футлярі 
з портретом Олександра 
Скрябіна всередині. Я 
користуюсь нею тільки 
під час найвідповідаль-
ніших вистав.
 

ВИСТАВА
Як зізнався маестро, він 
завжди хвилюється пе-
ред спектаклем і ніколи 
не їсть: 

– Диригент – також 
людина, не помиляються 
одиниці. Потрібно вміти 
не панікувати, якщо 
щось пішло не так, а ви-
братися з ситуації, ще й 
так, щоб глядач не помітив.

Вистава пройшла на одному диханні. 
Глядач аплодує і чекає виходу на сцену 
В’ячеслава Чернухо-Воліча, адже багато 
хто з присутніх у залі приходить саме на 
спектаклі під його орудою.

– Нічого б не сталося, якби не про-
фесіоналізм музикантів, які працюють 
щоденно над тим, щоб кожна опера або 
ж балет, стали справжнім святом для гля-
дача. В цьому і є моя головна мета. 

ДИРИГЕНТ – 
ТАКОЖ ЛЮДИНА, 

НЕ ПОМИЛЯЮТЬСЯ 
ОДИНИЦІ. 

ПОТРІБНО ВМІТИ 
НЕ ПАНІКУВАТИ, 

ЯКЩО ЩОСЬ ПІШЛО 
НЕ ТАК, А ВИБРАТИСЯ 

З СИТУАЦІЇ, ЩЕ Й 
ТАК, ЩОБ ГЛЯДАЧ 

НЕ ПОМІТИВ.
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НОВА
«КАТЕРИНА»
Незабаром в Одеському оперному станеться 
непересічна подія, що виведе українське 
театральне мистецтво на новий творчий 
рівень. Це – найдорожча за часів незалежної 
України постановка театру, спеціально 
для якої написані музика та лібрето, 
виготовляються справжні старовинні 
музичні інструменти, створюється поворотне 
коло з рухомим кільцем, що дозволить 
повернути декорації на 360 градусів, 
та шиються майже 400 костюмів.

Ми змінимо традицію виконання              українського репертуару на музичній сцені

почалося все з ідеї осучаснити оперу Миколи Арка-
са «Катерина», яку більше тридцяти років плекали 
в театрі, немов цінну річ в краєзнавчому музеї. 

Вже маючи практику створення вистав 
«з нуля» – починаючи від назви, музики, лібрето – 
керівництво театру та творча група вирішили по-
ставити абсолютно новий спектакль,  осмислити 
і побачити історію шевченківської Катерини очима 
людини ХХІ століття. 

Музику та лібрето до 
нової опери – спеціально на 
замовлення театру – створив 
випускник Одеської музичної 
академії, киянин Олександр 
Родін. Аби написати парти-
туру він вивчав архаїчний 
український фольклор, по 
крихтах воскрешав різдвяні, 
купальські, жниварські обря-
ди, подорожував шевченківсь-
кими стежками. 

«Опера «Катерина» – 
це моя данина та мій низь-
кий уклін генію української 
літератури Тарасу Шевченку. 
Це моя жага повернути опер-
ному жанрові його законне 

NEW “KATERYNA ”

WE WILL CHANGE THE TRADI-
TION OF UKRAINIAN REPERTOIRE 
PERFORMANCE ON A MUSIC 
STAGE.

Soon, an extraordinary event is 
going to take place at the Odessa 
Opera House. It will bring Ukrainian 
theatrical art to a new creative level. 
For the largest and most expensive 
production of the theatre, in the last 
30 years, many things need to be 
done: music and libretto written, au-
thentic musical instruments made, the 
revolving stage built plus, almost 400 
costumes sewed.

It all began with the idea to modern-
ise Mykola Arkas’s opera "Kateryna", 
which was cherished in the theatre 
for over 40 years as if it was a rare 
treasure in a museum.

Eventually, having had the appro-
priate experience in production from 
scratch – the title, music, libretto – the 
theatre management and the creative 
team decided to produce a complete-
ly new opera, to re-imagine the sto-
ry of Shevchenko's Kateryna from the 
21st-century person's point of view.

The Odessa Opera commissioned 
the Odessa Music Academy grad-
uate, Olexander Rodin from Kyiv to 
write the music and libretto. In order 
to compose the score, he studied ar-
chaic Ukrainian folklore, crumb by 
crumb resurrected Christmas, Kupa-
la, and harvest rites, and travelled 
by Shevchenko's trails.

“The opera “Kateryna” is my tribute 
and a deep bow to the genius of 
Ukrainian literature, Taras Shevchen-
ko. It is my longing to give back the 
right to be beautiful and melodic to 
the opera genre, and add all the 
beauty of Ukrainian song to its me-
lodiousness" – stated the composer.
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Ми змінимо традицію виконання              українського репертуару на музичній сцені

The 20th century is said 
to be the age of experi-
menting in the history of 
music. However, opera 
is a special genre where 
voice is most dominant. 
It needs a melody. For 
the production conduc-
tor, Vyacheslav Cher-
nukho-Volich, one thing 
is undeniable: after the 
performance, each per-
son from the audience 
has to be able to recall 
at least one melody.

“Getting to know Rodin’s 
neo-romantic score is in-

spiring for me. Although he is using 
the tools and musical language of the 
21st century, one can clearly sing it. 
The singers are learning the parts with 
pleasure and the audience delightfully 
reacts to the excerpts that have already 
been performed” – adds the maestro.

In addition, for noise interludes, which 
include the sounds of nature  – water 
splashes, chirping of grasshoppers, 
thunder, wind, rain – the authentic 
wind, string and percussion instruments 
are being made. This will let the au-
dience see or, more likely, hear how, 
in a sort of “play”, the naturally pro-
duced sound vibrations will eventually 
develop into modern academic singing 
and sound of a symphonic orchestra.

The composer, following Shevchen-
ko, generalised and expanded the 
whole palette of Ukrainian society life 
of that time. As the stories of the peo-
ple’s lives unfold, we will be going on 
a journey across all the major Ukrain-
ian holidays, rites and traditions. It is 
a kind of mould of the mentality of 
our ancestors. The topmost idea of 
both Shevchenko and Rodin is that 
love is sacred. It is a cosmic gift that 
cannot be programmed or predicted. 

ЕСКІЗ КОСТЮМУ КАТЕРИНИ. 
CONCEPT ART FOR A COSTUME  
FROM “KATERYNA”

ОЛЕКСАНДР РОДІН  
В ХАТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА.
OLEXANDER RODIN  
IN THE TARAS SHEVCHENKO’S HOUSE

право на красу та мелодійність, та вкласти в цю мелодійність всю 
магію української пісні», – зазначив композитор.

ХХ століття в історії музики називають століттям експери-
ментів. Але опера – особливий жанр, де домінує голос, де має бути 
мелодія. Для диригента-постановника В’ячеслава Чернухо-Воліча 
існує абсолютна аксіома: глядач, який вийде після перегляду 
спектаклю, має запам'ятати хоча б один музичний мотив. «Зна-
йомство з неоромантичною партитурою Родіна надихнуло мене. 
Хоча він застосовує інструментарій та музичну мову ХХІ століття, 
цю оперу можна співати. Музичні партії з задоволенням розучу-
ють музиканти, а глядачі з захватом реагують на її фрагменти, 
які нещодавно виконувались», – додав маестро. 

Окрім того, для шумових інтермедій, що нагадують звуки при-
роди – плескіт води, цвіркотіння коників, грім, вітер, дощ – виго-
товляються первісні інструменти духові, струнні і ударні. Таким 
чином окремо вибудовується суто театральна «гра в грі», де на 
очах, а буквально «у вухах» глядачів виникне вібрація звуку, при-
родна стихія, яка згодом переросте в сучасний академічний вокал 
і звучання симфонічного оркестру.

Композитор услід за Шевченком узагальнив і розгорнув усю 
палітру життя українського суспільства того часу. Це – подорож 
всіма знаковими святами України, обрядами, традиціями, на тлі 
яких розгортаються історії життя людей. Це своєрідний зліпок 
ментальності наших предків. Найважливіша ідея як у Шевченка, 
так і Родіна є те, що кохання – святе. Це космічний дар, який не 
можна запрограмувати і спрогнозувати. Життя Катерини погу-
била не любов, а традиції та менталітет суспільства того часу. 
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Це засуджують і сам Шевченко, і автори 
нової опери. «У нас є стереотипи та забо-
бони, але ми повинні, разом з Катериною, 
подорослішати, не бути жертвами обста-
вин, відмовитись від безпорадності і зро-
зуміти, хто ми є насправді. Ми маємо ру-
хатися у бік розуміння і прийняття, бути 
вільними у прояві своїх почуттів. Я на 
боці авторів. Кохання несе і щастя і тра-
гедію, але це почуття робить нас кращими 
і змушує рухатися уперед», –  підкреслив 
диригент-постановник.

Зараз, коли актуалізується питання 
самоідентичності – хто ми, чим ми відріз-
няємось від інших, які смисли ми пропо-
нуємо світові? – відповіді потрібно шукати 
у класиків, впевнена режисерка-постанов-
ниця Оксана Тараненко. Саме тому, коли 
вся Україна опинилася через пандемію 

вдома, вона почала активно вивчати творчість Тараса Шевченка, 
архитипи української культури, проблеми колективної підсвідо-
мості, по відеозв’язку обговорювати з художником Ігорем Анісен-
ком сценографічне рішення, костюми до нової вистави.

Режисерка впевнена, що цією виставою Одеська опера змі-
нить підсвідомо усталену традицію інтерпретації українських  

музичних творів на сучасній оперно-ба-
летній сцені: «Стереотипне представлен-
ня «українськості» як дечого недолугого, 
хоч і емоційно яскравого, різнобарвно 
насиченого, напівп’яного, неосвіченого, 
милого і смішного, без смаку і смислової 
глибини не лише в комедійних творах, 
а й в героїчних або ліричних має «канути 
в літу» разом із зневажливим поглядом 
на українство як таке. Цей погляд століт-
тями формувався і насаджувався в ми-
стецтві і художніх творах як першочер-

говий елемент спочатку російської, а далі радянської імперської 
пропаганди. І тепер ми бачимо своїм чесним художнім завданням 
змінити це. Принаймні щосили долучитися до створення нових 
українських сценічних трендів в академічному мистецтві». 

Тому автори, реалізуючи цю думку в «Катерині», звернулися 
до загальнослов’янської пракультурної спадщини, в якій до сих 
пір поєднані християнські вірування з язичницькими, де разом 
співіснують люди, русалки, відьми, Янголи і Смерть.  Звідси і з’я-
вилася «родина» персонажів, що відсутня у Шевченка, проте існує 
в українському фольклорі і «поселена» в оперу. 

Kateryna's life was not ruined by love 
but rather by the traditions and society's 
mentality of those times. It is criticised 
by Shevchenko as well as by the au-
thors of the new opera.

"We have all got stereotypes and su-
perstitions, but we must grow up togeth-
er with Kateryna, not become victims 
of circumstances, give up helplessness 
and realise who we really are. We 
need to move towards understanding 
and acceptance, to be free to express 
our feelings. I am on the authors' side. 
Love brings happiness and tragedy, but 
this feeling makes us better and forces 
us to move forward" – says Vyacheslav 
Chernukho-Volich.

"Now, when questions of self-identity – 
Who are we? What makes us different 
from the others? What can we offer to 
the world? – are becoming more and 
more relevant, we should try looking 
into the classics" – thinks the production 
stage director Oksana Taranenko. That 

is why, when the whole of Ukraine was 
forced to sit at home due to the pan-
demic, she actively began studying the 
works of Taras Shevchenko, archetypes 
of Ukrainian culture, problems of col-
lective unconsciousness, discussing the 
scenographic solutions and costumes 
for the new production via video calls.

The stage director is sure that with this 
production, the Odessa Opera Theatre 
can change the unconsciously estab-
lished tradition of musical interpretation 
on the modern opera and ballet stage: 
“The stereotypical image of “Ukrain-
ianness" as something clumsy, though 
emotionally bright, colourful, tipsy, un-
educated, cute and funny, tasteless and 
lacking semantic depth not only in com-
edies but also in heroic or lyrical piec-
es, together with a general derogatory 
view of Ukrainians as such, needs to 
be gone for good. This image was be-
ing formed and spread in literature and 
other arts as a primary element of first, 
Russian and then Soviet imperial prop-
aganda for centuries. And now, we see 

МИ ПОВИННІ, РАЗОМ 
З КАТЕРИНОЮ, ПОДОРОСЛІШАТИ, 

НЕ БУТИ ЖЕРТВАМИ 
ОБСТАВИН, ВІДМОВИТИСЬ ВІД 
БЕЗПОРАДНОСТІ І ЗРОЗУМІТИ, 

ХТО МИ Є НАСПРАВДІ. 
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it as our honest artistic goal to change 
that. At least, to do our best contributing 
to the creation of new Ukrainian stage 
trends in academic arts.”

Therefore, realising this idea in “Katery-
na”, the authors referred to the common 
ancient Slavic cultural heritage, which 
still combines Christian and pagan be-
liefs, where people, mermaids, witches, 
angels and Death coexist in one world. 
That is where “the family” of charac-
ters “written in” to the opera, which is 
absent in Shevchenko's piece but does 
exist in Ukrainian folklore, comes from.

“The scenographic solution of the fu-
ture production is born out of clear 
constructions. It has specific objects  – 
a rotary circle with a movable ring and 
the elements of the scenery (the firma-
ment, millstone, Nativity scene build-
ing) but it all carries something only 
available for emotional perception” – 
notes the stage designer Igor Anisen-
ko. “The elements of scenography are 
being constantly dynamic. They interact 
with each other and with the artists, 
letting us set our own rules, discover 
unexpected theatrical possibilities and 
emphasise genuineness of things and 
textures” – he says.

“Undoubtedly, “Kateryna” is an opera 
for the choir. From its harmonic lan-
guage, rhythm, complicated articula-
tion palette and ever-changing musical 
meter point of view, it is rather com-
plex. Several choir scenes are filled with 
ceremonial songs and genre-specific 
dancing episodes. Those contribute to 
the colouring of the Ukrainian folk songs 
and make it a true Ukrainian folk opera. 
The main advantage of this music ma-
terial, in my opinion, is its astounding 
melodiousness that is brightly revealed 
in the imitation-polyphonic texture of the 
choir episodes.” – stated the production 
choirmaster Valery Regrut.

The choreography, being worked on by 
Oleksiy Sklyarenko, known in Odessa 
for his “Dance of the Furies” from the 
opera “Orfeo ed Euridice", also plays 
a significant role. His plastic vision will 
help create the feeling that the people, 
together with cane, blizzard and Zly-
dzens, are all a part of one world.

Today, all of us: from prop makers to 
soloists are actively preparing for the 
new production. We are buying fab-
rics, making gear, learning the parts, 
so that in March we can present the 
new  opera to the world.

We will be waiting for you at the premiere.

ценографічне рішен ня май-
бутньої вистави народжене 
чіткими побудовами, і в ньо-
му є конкретні об’єкти – пово-
ротне коло з рухомим кільцем 

і елементи декорацій («твердиня небесна», 
млинарське жорно, будівля Вертепу). Але 
воно несе й щось доступне лише емоційно-
му сприйняттю, зауважив художник-поста-
новник вистави Ігор Анісенко: «Елементи 
сценографії знаходяться в постійній ди-
наміці і у взаємодії між собою і артистами, 
дозволяючи створювати нові умови гри, ви-
являти неочікувані театральні можливості, 
підкреслювати справжність речей і фактур». 

«З повною відповідальністю можу ска-
зати, що «Катерина» – це хорова опера. Її 
фактура складна за гармонійною мовою, 
ритмом, складною палітрою штриха, змінними метрами. Величез-
на кількість сцен насичена обрядовими піснями, танцювальними 
жанровими епізодами, що створює колорит українських народних 
піснеспівів і робить цю оперу «українською», народною. Головною 
перевагою музичного матеріалу, на мій погляд, є приголомшлива 
мелодика, яка дуже яскраво проявляється в імітаційно-поліфоніч-
ній фактурі хорових епізодів» – зазначив хормейстер-постановник 
вистави Валерій Регрут.

Важливу роль відведено і хореографії, над якою працює 
Олексій Скляренко, відомий одеситам завдяки танцю фурій з опе-
ри «Орфей і Еврідіка». Саме його пластичне бачення допоможе 
створити відчуття того, що люди, так само як очерет, завірюха 
або ж злидні, є частиною одного світу. 

Сьогодні всі майстри, починаючи від бутафорів до солістів, 
активно готуються до постановки – закупляють тканини, виго-
товляють запчастини, розучують партії, аби в березні, продемон-
струвати світові нову оперну виставу.

Тож, чекаємо вас на прем’єрі. 

ЦЕ – ПОДОРОЖ УСІМА 
ЗНАКОВИМИ СВЯТАМИ УКРАЇНИ, 

ОБРЯДАМИ, ТРАДИЦІЯМИ, 
НА ТЛІ ЯКИХ РОЗГОРТАЮТЬСЯ 

ІСТОРІЇ ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ. 
ЦЕ СВОЄРІДНИЙ ЗЛІПОК 

МЕНТАЛЬНОСТІ НАШИХ ПРЕДКІВ. 

С
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дитинстві Володимир Статний не хотів зай-
матися балетом. Лише мрія матері втрима-
ла його і не дала кинути заняття танцями. 
Хлопчика з добрими фізичними даними та 
високим стрибком відмітила комісія, що 
шукала обдарованих дітлахів. Так у п'ять 
років Володимир став учасником самодіяль-
ного колективу «Сонечко». Цю студію вела 

 Рашель Бромберг, в минулому солістка Одеського театру опери 
та балету. 

У десять років Володимир вступив до хореографічного учи-
лища, де займався у класі Олександра Іванова, який дав гарну 
хореографічну школу. Він нав-
чив любові до професії, працьо-
витості, які так необхідні арти-
стам балету. 

Першою творчою перемо-
гою для Володимира став його 
вихід у провідній партії  в балеті 
«Ромео і Джульєтта». Він тоді 
тільки-но закінчив училище. 
За збігом обставин затвердже-
ний на цю партію соліст не зміг 
брати участь у виставі і Воло-
димиру доручили страхувати 
партнера. 

Після успішного дебюту 
Володимир почав виконувати 
провідні партії усього класич-
ного і сучасного репертуару 
Кишинівського театру опери та 
балету. Там він познайомився 
з Марією Полюдовою, з якою 

Сьогодні наш герой – 
провідний соліст 
Одеського балету. Він 
танцює вже 25-й театральний 
сезон, в його репертуарі 
більше 20-ти партії, чотири 
тисячі вистав, співпраця 
з Юрієм Григоровичем, 
Борисом Ейфманом, 
Раду Поклітару, Георгієм 
Ковтуном, Юрієм Вєтровим, 
Гедимінасом Тарандою, 
Сергієм Радченком, безліч 
нагород та гастролі всім 
світом. А починалося все 
з маминої мрії… 

VL ADIMIR STATNII

Today our hero is a lead soloist of the 
Odessa ballet. It is his 25th theatrical 
season. He has got over 20 ballet 
parts in his repertoire, has taken part 
in over 4000 performances, worked 
with Yury Grigorovich, Boris Eifman, 
Radu Poklitaru, Georgy Kovtun, Yuri 
Vetrov, Gediminas Taranda, Sergey 
Radchenko. He received numerous 
awards and toured the world. And it 
all started with his mother's dream...

As a child, Vladimir Statnii never 
wanted to do ballet. Only his moth-
er’s dream kept him from making a 
fatal mistake and did not let him give 
up dancing. A boy with a good phy-
sique and a high jump got noticed. 

At the age of five, he became a mem-
ber of an amateur group called “The 
Little Sun”, managed by Rashelle 
Bromberg, who, in the past, was the 
Odessa Opera and Ballet Theatre 
soloist.

At the age of ten, Vladimir entered 
choreographic school, where he stud-
ied in the class of Alexander Ivanov, 
who gave him good choreographic 
basics. He taught him to be hard-work-
ing and to love the profession.

У
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зв’язав не лише  подальшу творчу діяльність, а й особисте жит-
тя. Надалі на нього чекали співпраця з видатними хореографа-
ми – Борисом Ейфманом, Юрієм Григоровичем, Юрієм Вєтро-
вим,  Гедимінасом Тарандою, Сергієм Радченком, Раду Поклітару, 
 постійні гастролі та 150 вистав за сезон. 

До Одеського театру опери та балету Володимир потрапив 
майже випадково. Артист згадує: «У мене в Одесі живе тітка. Ми 
вирішили приїхати до неї в гості. І взяли диски з відеозаписами 
наших балетів. Звісно, ми з Машою знали, що в Одеському театрі 
відбулися зміни. Він набув статусу національного, прийшов новий 
балетмейстер Юрій Васюченко. Він подивився наше відео і через 
декілька годин сказав: «Мені потрібна така пара! Я запрошую вас 
працювати до нас у театр!». Через тиждень ми приїхали влашто-
вуватися на роботу».

The first creative victory for Vladimir 
was his appearance in the lead role 
of the "Romeo and Juliet" ballet, right 
after he graduated from the chore-
ographic school. One of the core 
artists could not participate, and he 
turned out to be his alternate.

After the successful debut, Vladimir 
began performing several lead parts 
of the Chişinău Opera and Ballet 
Theatre’s classical and contemporary 
repertoire. There he met Maria Poly-
udova, with whom he connected not 
only creatively but also in his person-
al life. Soon, he had collaborated 
with such famous choreographers as 
Boris Eifman, Yury Grigorovich, Yuri 
Vetrov, Gediminas Taranda, Sergey 
Radchenko, Radu Poklitaru, and had 
been constantly on tour – 150 per-
formances per season.

The life at the Odessa Opera and 
Ballet Theatre started almost acci-
dentally. The artist recalls: “I have 
an aunt in Odessa, and we decid-
ed to come and visit her. We took 
some of the video recordings of our 
performances. Of course, we knew 
with Masha that there had been 
certain changes at the Odessa The-
atre. It got the National status and 
the new principal ballet master Yury 
Vasyuchenko. He looked at our vid-
eos and said: “I need a couple like 
you here! I’m inviting you to work at 
our theatre!” After a week, we came 
to Odessa for the job.”

Back at the time, the 
Odessa ballet had just 
started working on the Va-
kil Usmanov’s production 
of “Nureyev Forever…”. 
The premiere was per-
formed by Vladimir Statnii 
and Maria Polyudova.

Vladimir immediately be-
gan performing lead parts 
in the ballets “Swan Lake” 
by Pyotr Ilyich Tchaik-
ovsky, “Carmen-Suite” 
by George Bizet/Rodi-
on Shchedrin, “Paquita”, 
“Don Quixote” and “La Bayadère” 
by Ludwig Minkus, “Giselle” by 
Adolphe Adam, “Walpurgis Night” 
by Charles Gounod and many oth-
ers.

Now Vladimir is celebrating his 25th 
creative anniversary. It was not an 
accident that for his benefit perfor-
mance he chose the part of Arbenin 

Тоді одеська балетна трупа поча-
ла працювати над виставою «Нурієв 
forever» у постановці Вакіля Усмано-
ва. Прем’єру виконали Володимир 
Статний та Марія Полюдова.  

Володимир одразу починає вико-
нувати провідні партії в балетах «Ле-
бедине озеро» Петра Чайковського, 
«Кармен-сюїта» Жоржа Бізе-Родіона 
Щедріна, «Пахіта», «Дон Кіхот», «Ба-
ядерка» Людвіга Мінкуса, «Жизель» 

Адольфа Адана, «Вальпургієва ніч» Шарля Гуно та багатьох інших. 
Зараз Володимир святкує 25-річний творчий ювілей. Не ви-

падково він обрав для свого бенефісу партію Арбеніна з балету 
«Маскарад» Арама Хачатуряна. Артист відкриває новий репертуар 
і нових героїв – характерних, з гамою почуттів, інколи негатив-
них, але драматично наповнених. Арбенін саме такий. 

Такі ролі під силу досвідченим артистам, які маюсь багаж 
знань та життєвого досвіду. До того ж хореограф-постановник 
вистави Гаррі Севоян дозволяє артистам наповнювати образи 
особистими відчуттями і емоціями. 

АРТИСТ ВІДКРИВАЄ 
НОВИЙ РЕПЕРТУАР 

І НОВИХ ГЕРОЇВ – 
ХАРАКТЕРНИХ, З 

ГАМОЮ ПОЧУТТІВ, 
ІНКОЛИ НЕГАТИВНИХ, 

АЛЕ ДРАМАТИЧНО 
НАПОВНЕНИХ. 

АРБЕНІН САМЕ ТАКИЙ.
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from the ballet “Masquerade” by 
Aram Khachaturian. The artist needs 
to discover a new repertoire and new 
roles that are full of character, with 
a broad emotional palette, some-
times negative but always with high 
dramatical value. Arbenin is one of 
those roles.

Such parts are only fully accessible 
for accomplished artists who have 
accumulated considerable knowl-
edge and life experience. Besides, 
the production choreographer Harry 
Sevoyan allows artists to fill their he-
roes with their personal feelings and 
emotions.

TEN QUESTIONS  
FOR THE ARTIST:

What is the Odessa Opera Theatre 
for you?
For me, it is the first theatre where 
I could feel its spirit, character and 
great long-standing history. I came 
here when  I was in my top shape. 
With its diverse and rich ballet rep-
ertoire, the theatre helped me reboot 
and gave me a necessary push to 
move forward.
What is most valuable for a ballet 
artist provided they have talent and 
appropriate background?
In our profession, strong character, 
charisma, stamina and, of course, 
love for ballet are essential.
What is your favourite role? Which 
part would you like to perform in 
the future?
I am interested in strong-willed man-
ly characters with a large acting am-
plitude. My whole life I have been 
dancing the parts of princes, although 
I did not really like them. Emotionally, 
I like Albrecht from "Giselle".
My dream is to do the role of Sparta-
cus. I feel like I am ready for it.
What do you like more: classical 
choreography or contemporary?
I enjoy the parts full of substance. 
Contemporary choreography gives 
you more opportunities, free plas-
tique, the possibility of various ges-
tures. Classical dance has got can-
ons, which artists need to follow. Your 
dance needs to be exact. You need 
to hold your poses and positions 
correctly, remain within a produc-
tion's style. Although, if the question 
is, what is closer to me? A classical 
dance, no doubt.
Do you get anxious before a per-
formance?
This is normal for every real art-
ist. At the beginning of my career, 

10
Що для вас Одеський оперний?
Одеський оперний для мене – перший 
театр, де я відчув його дух і характер, 
давню і багату історію.  Я прийшов 
сюди на вершині своєї творчої форми. 
Маючи різноплановий та багатий ба-
летний репертуар, театр допоміг мені 
перезавантажитись і дав поштовх для 
руху вперед.

Що для артиста балету є найцінні-
шим за наявності таланту та даних?
У нашій професії невід'ємними рисами 
має бути сила характеру, харизма, пра-
цездатність і, звісно, любов до балету.

Яка найулюбленіша партія? Яку 
роль хотіли б виконати? 
Мені цікаві партії з чоловічим стерж-
нем і широкою акторською ампліту-
дою. Все життя танцював принців, 
але не дуже їх любив. За емоційністю 
люблю Альберта в «Жизелі». 
Мрію втілити образ Спартака. Відчу-
ваю, що зараз доріс до цієї ролі. 

Що вам більше до вподоби: класич-
на хореографія чи сучасна?
Мені приносять задоволення наповнені 
змістом партії. У сучасній хореографії 
набагато більше граней, вільна пласти-
ка та можливість різноманітних жестів. 
У класичному танці є канони, яким 
підкоряється артист. Він повинен тан-
цювати все чітко, правильно тримати 
пози та позиції, зберігати стиль виста-
ви. Інше питання, що мені ближче. 
Звісно, класичний танець. 

Ви хвилюєтесь перед виступом?
Нормальний артист завжди хвилюєть-
ся. На початку кар’єри міг не спати 
напередодні виступу. Але досвід допо-
магає, з роками з’являється «броня», 
і легше справляюсь з хвилюванням. 

Чим плануєте займатися після завер-
шення кар’єри артиста? Чи думаєте 
здійснювати власні постановки?
З балетом прощатися не планую. 
Хотілося б передавати свій досвід 
молоді. Ставити – ні. Я не відчуваю 
цього, але міг би бути асистентом. 

Як поєднуєте активне творче жит-
тя з сімейним?
Мені пощастило. З Марією в мене 
тандем у всьому. Ми посилюємо одне 
одного і спільна професія нам в цьому 
тільки допомагає. 

Чи хотіли б щоб син займався 
балетом?
Я не буду проти, але б не хотілося. 
Хоча в нього дуже гарні дані.

Що наповнює ваше життя?  
У вас є хобі?
Наповнює кожен момент. Люблю 
поезію, читаю напам’ять вірші. Сам 
побудував дім, вирощую овочі, квіти, 
роблю заготовки на зиму. Люблю для 
всієї родині готувати смачні страви 
на природі. 

Що порекомендуєте молодим арти-
стам? 
Молодим артистам я порадив збе-
регти чоловічий танець і чесність 
у відношенні до професії.

ПИТАНЬ 
ДО 

АРТИСТА
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sometimes I could not sleep before 
a performance. However, experience 
helps, and as years go by, you ac-
quire "armour", it gets easier to deal 
with anxiety.
What are you going to do after you 
have finished dancing? Are you plan-
ning to produce?
I am not planning to say goodbye 
to ballet. I would like to pass my ex-
perience onto young artists. I do not 
feel like producing, but I could be an 
assistant.
How do you combine your creative 
life with a family?
I got lucky. With Maria, we do 
everything together. We make each 
other stronger. Having the same pro-
fession is very helpful.
Would you like your son to do ballet?
I would not mind, although, would not 
like it. However, he does have a very 
good physique.
What fills your life? Do you have 
a  hobby?
My life is filled with every moment. 
I  like poetry, like to read it by heart. 
I built a house myself. I grow vegeta-
bles, flowers, do canning for winter. 
I  like to cook some tasty food for my 
family outside.
What is your advice for young artists?
I would advise young artists to save 
male dance and honesty regarding 
their profession.

ABOUT THE ARTIST:

Radu Poklitaru, choreographer, Hon-
oured Art Worker of Ukraine, People’s 
Artist of Moldova, Taras Shevchenko 
National Prize winner, “A person of 
the year - 2017” award winner, inter-
national competitions winner, founder 
and principal ballet master of the ac-
ademic “Kyiv Modern Ballet” theatre.

I feel nostalgic remembering my first 
steps in art, and, of course, the people 
around me in those marvellous times. 
In 2000, I became a principal ballet 
master of the National Opera of Mol-
dova. My subordinates surrounding me 
were venerable, recognised persons of 
choreographic art. However, as a nov-
ice choreographer, I felt an irresistible 
urge to bet on young people, on a 
new generation of ballet artists. Among 
those dancers, who were burning with 
a desire to dance, to comprehend the 
new, to create the future, Vladimir Stat-
nii stood out.

Given the gift of the handsome ap-
pearance of a ballet soloist, he was 
born to become one of the leaders of 

АРТИСТА
ПРО

Раду 
Поклітару

ХОРЕОГРАФ-ПОСТАНОВНИК, 
ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ МИСТЕЦТВ 
УКРАЇНИ, НАРОДНИЙ АРТИСТ 
МОЛДОВИ, ЛАУРЕАТ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
ПРЕМІЇ УКРАЇНИ ІМ. ТАРАСА 
ШЕВЧЕНКА, ЛАУРЕАТ ПРЕМІЇ 
«ЛЮДИНА РОКУ», ЛАУРЕАТ 
МІЖНАРОДНИХ КОНКУРСІВ, 
ЗАСНОВНИК ТА ГОЛОВНИЙ 
БАЛЕТМЕЙСТЕР АКАДЕМІЧНОГО  

ТЕАТРУ «КИЇВ МОДЕРН-БАЛЕТ».

з ностальгією зга-
дую свої перші кро-
ки у мистецтві. І, 
звичайно ж, людей, 
які були зі мною 

поряд у цей чудовий час. У да-
лекому вже 2000 році я став 
головним балетмейстером На-
ціональної опери Молдови.  
Навколо мене були маститі, 
визнані діячі хореографічного 
мистецтва, волею долі – мої 
підлеглі. Але, як хореограф-по-
чатківець, я відчував непере-
борне бажання робити ставки 
на молодь, на нову генерацію 
артистів балету. Серед цих 
танцівників, що горять бажан-
ням танцювати, осягати нове, 
творити майбутнє яскраво ви-
ділявся Володя Статний.

Обдарований від природи 
чудовою зовнішністю балетно-
го прем'єра, він був створений 
для того, щоб стати одним із 
лідерів молдавського балету. 
Вдумливий, неймовірно пра-
цездатний, навстіж відкритий 
для всього нового, Володимир 
стрімко злетів щаблями танцю-
вальних ієрархічних сходів, гід-
но зайнявши місце провідного 
танцівника трупи. Я ж, зі свого 
боку, придбав прекрасного ви-
конавця моєї хореографії. 

Складність пластичного 
малюнка, незвичайність му-
зичного матеріалу, найчастіше 
парадоксальність акторського 
завдання ніколи не заважали 
Володимиру Статному ство-
рювати закінчений сценічний 
образ, роблячи мене, як ав-
тора хореографії, щасливим 
спостерігачем народження 
справжнього мистецтва.

Я
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the Moldova ballet. Thoughtful, incred-
ibly hard-working, completely open 
to everything new, Vladimir quickly 
climbed the career ladder, taking his 
rightful place as a lead dancer of the 
troupe. And me, I acquired a wonder-
ful performer of my choreography.

The complexity of plastique image, 
uncommon music material, most often 
a contradiction of the goals set by an 
author never interfered with the ability 
of Vladimir Statnii to create a finished 
stage image, making me, as a cho-
reographer, a happy observer of the 
birth of true art.

Georgy Kovtun, Ukrainian ballet art-
ist, ballet master, choreographer. Hon-
oured Art Worker of the RSFSR, Peo-
ple's Artist of the Republic of Tatarstan.

There are people in love with life, 
glowing like a colourful rainbow. See-
ing them makes you happy. This is a 
kind person that I saw many years ago 
in a ballet studio in Chişinău in artist 
Vladimir Statnii. It was clear, that his 
name was justified by his stately ballet 
shape. Vladimir was performing the 
lead role in my new production of the 
ballet “Luciafărul”. It would be an un-
derstatement to say he is hard-working. 
He is “double-cored” and gifted with 
acting talent.

Since then, I have been watching his 
work for many years. The couple of 
Statnii and Polyudova has brought joy 
to the audience of many countries with 
their technical clarity and unstoppable 
excitement.

The Odessa Opera Theatre acquired 
another soloist in Vladimir. In my opin-
ion, the Odessa ballet lovers gave him 
a warm welcome. I was lucky to meet 
him again while working on the pro-
duction of “Le Sacre du Printemps". The 
hardest part of a Young Man, full of 
most difficult technical elements, acro-
batic lifts, blended in the musical score 
of Igor Stravinsky thanks to the talent 
of Vladimir Statnii.

I cannot resist telling you about my 
latest ballet production – Maurice 
Ravel’s “Boléro”. A complex tempera-
mental part of one of the heroes was 
easily mastered by the artist. The au-
dience was watching Statnii admiring 
his artistic skills, just like I was. On the 
verge of his anniversary, I would like 
to wish Vladimir to have a long stage 
life, the love of the audience and sim-
ple family happiness.

люди закохані 
в життя, що світять-
ся різнобарвною 
веселкою. Здалеку 
дивишся на них 

і радієш. Такою людиною ба-
гато років тому і постав переді 
мною у кишинівській балет-
ній залі артист на ім’я Воло-
димир Статний. Можу відразу 
відмітити, що прізвище своє 
він виправдав статною ба-
летною фігурою. Володя тоді 
виконував провідну партію 
у новій моїй  постановці – ба-
леті «Лучафферул».

Сказати, що він працездат-
ний – значить нічого не сказа-

ти, він «двожильний», наділе-
ний акторським талантом. 

З тої пори я спостерігав 
за його творчістю протягом 
багатьох років. Пара Статного 
і Полюдової радувала глядачів 
різних країн своєю технічною 
чіткістю і невгамовним азартом.

З появою Володі в Одесь-
кому оперному театрі стало 
на одного соліста більше. На 
мою думку, одеські любителі 
балету тепло прийняли його. 
Мені ж, пощастило ще раз зу-
стрітися з ним під час роботи 
над балетом «Весна священна». 
Найскладніша партія Юнака, 
насичена технічними елемен-
тами, акробатичними підтрим-
ками, розчинилася в музичній 
партитурі Ігоря Стравінського  
завдяки таланту Володимира 
Статного. 

Ну, не можу не сказати і про 
останню прем’єру театру в моїй 
постановці – балет «Болеро» 
Моріса Равеля. Складна харак-
терна партія героя легко далася 
талановитому артисту. Глядач, 
та і я, із задоволенням дивили-
ся на сцену, радіючи творчим 
можливостям Статного. Напе-
редодні ювілею, (на жаль, не 
куди не подітися), мені хотілося 
б побажати Володі, у цей склад-
ний життєвий період, сценічно-
го довголіття, любові глядачів 
і сімейного щастя.

Георгій
Ковтун 

УКРАЇНСЬКИЙ АРТИСТ БАЛЕТУ, 
БАЛЕТМЕЙСТЕР, ХОРЕОГРАФ. 
ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ МИСТЕЦТВ 
РРФСР, НАРОДНИЙ АРТИСТ 
РЕСПУБЛІКИ ТАТАРСТАН.

Є
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Денис Хотячук
АРТИСТ ХОРУ

У 16 років вже створив свою першу 
рок-групу. Через відсутність гітари-
ста самостійно навчився грати на 
цьому інструменті.

За першою освітою – істо-
рик, за другою – академіч-
ний вокаліст.

Студентом брав участь у 
виставах «Вій», «Степан 
Разін», «Снігова короле-
ва» Одеського російського 
драматичного театру, ста-
вав лауреатом міжнарод-
них конкурсів вокалістів.  

З 2014 року – артист хору 
театру. Роботу в Одесь-
кій опері поєднує з кіно-
кар’єрою, грою в рок-групах і студій-
ними звукозаписами власних пісень.  

DENYS KHOTYACHUK
Choir artist

At the age of 16, he founded his first rock 
band. Since they did not have a guitar 
player, he learned to play it himself.

His first profession is a historian, and the 
second is an academic singer.

As a student, he took part in “Viy”, 
“Stepan Razin”, “Snow Queen” of the 
Odessa Russian Dramatic Theatre, and 
also became a winner of international 
singing competitions.

Since 2014, he has been a choir artist 
at the Odessa Opera Theatre. He com-

bines his job with 
a career in the 
movies, playing 
in rock bands 
and making stu-
dio recordings of 
his songs.

O P E R A  N E W S
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КВИТКИ У КАСІ ТА НА САЙТІ ТЕАТРУ

“ВІЙ”

ОДЕСЬКА ОПЕРА ПРЕЗЕНТУЄ
У 212-МУ ТЕАТРАЛЬНОМУ СЕЗОНІ

ВІТАЛІЙ ГУБАРЕНКО
ОПЕРА-БАЛЕТ 

THE ODESSA OPERA PRESENTS
IN THE 212TH THEATRICAL SEASON

VITALIY GUBARENKO
OPERA-BALLET “VIY”

TICKETS AVAILABLE AT THE THEATRE’S BOX 
OFFICE AND OFFICIAL WEBSITE



Міжнародний фестиваль мистецтв «Оксамито-
вий сезон в Одеській опері, що був присвяче-
ний 30-річчю Незалежності України, зібрав на 
одній сцені артистів опери, балету, хор, оркестр 
Одеської опери, Національний одеський філар-

монійний оркестр під орудою Хобарта Ерла, кращих солістів На-
ціональної опери України, Львiвської нацiональної опери, СХІД 
OPERA, зіркових гостей з Молдови, Чехії, Білорусі та Латвії. 
Потужним фінальним акордом фестивалю став унікальний 
проєкт-коллаж «Ковчег Україна: музика», створений амбасса-
доркою української музичної культури, диригенткою зі світовою 
популярністю Оксаною Линів. 

VI

cеред усіх оперних театрів України з часів 
пандемії провели міжнародний фестиваль, який 

відвідали майже вісім тисяч глядачів різного віку, 
фото якого розлетілись соцмережами десятків 

країн, його висвітили понад п’ятдесят медіа, 
а участь брали понад вісімсот виконавців. 

ВОСЕНИМИ 
ВПЕРШЕ

WE ARE THE FIRST TO…

To do an international festival among 
all opera theatres in Ukraine since the 
beginning of the pandemic. It was 
visited by almost eight thousand peo-
ple, got spread by social networks 
in many countries and was reviewed 
by over 50 different media services.

The 6th International Festival of Arts 
“Velvet Season”, dedicated to the 
30th anniversary of the Independ-
ence of Ukraine, gathered on one 
stage the opera soloists, ballet, choir, 
orchestra of the Odessa Opera, the 
Odessa Philharmonic Orchestra con-
ducted by Hobart Earle, the best 
soloists of the National Opera of 
Ukraine, the National Opera of Lviv, 
Схіd OPERA, star guests from Mol-
dova, Czech, Belarus and Latvia – 
over 800 people in total. The unique 
concert-adventure “Kovcheg Ukraine: 
music" created by the ambassador of 
Ukrainian musical culture, the world-
known conductor Oksana Lyniv be-
came the grand finale of the festival.

O P E R A  N E W S
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оставив вистави одеський балетмейстер Георгій 
 Ковтун. Власне, «Жар-птиця» разом з ще одним ба-
летом на музику Стравінського – «Весна священна» – 
була представлена балетоманам 2013 року під час 
ІІ міжнародного фестивалю мистецтв. Але час іде – 

удосконалюється виконавська майстерність артистів, приходить 

показали прем’єри балетів «Болеро»  
на музику Морiса Равеля та оновленої версії 

 «Жар-птиці» Ігоря Стравiнського без глядачів 
у залі, у зв’язку з запровадженням обмежувальних 

карантинних заходів. 

П

ВОСЕНИTO HAVE SHOWN the premieres 
of ballets “Boléro” by Maurice Rav-
el and the updated version of Igor 
Stravinsky’s “The Firebird” without the 
audience in the hall due to the quar-
antine restrictions.

These were stage directed by the 
Odessa ballet master Georgy Kovtun. 
Actually, “The Firebird” together with 
another Stravinsky’s ballet “Le Sa-
cre du Printemps” was presented to 
the ballet lovers back in 2013 at the 
2nd “Velvet Season” festival. Howev-
er, as time goes by, the performing 
skills are getting improved and new 
young talented artists are stepping on 
the stage. “Besides, this Stravinsky’s 
score that was created over a hundred 
years ago, remains one of the most 
complex pieces for the orchestra and 
requires musicians to be constantly in 
their top professional shape” – adds 
the renewal conductor Vyacheslav 

МИ 
ВПЕРШЕ

O P E R A  N E W S
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Chernukho-Volich. Hence, the deci-
sion for the old production to receive 
an overhaul while keeping the initial 
stage design and costumes (Designers - 
Stanislav Zayzev and Elena Lesnikova).

The excerpts of the new “Boléro” 
people could see this summer at the 
open-air ballet gala-concert Classic & 
Modern “Odessa. Ukraine. Europe” of 
the 6th Festival of Arts “Velvet Season 
at the Odessa Opera”.

“My main goal today is to 
get the traditions of “bal-
let de caractère” back 
on the stages of theatres. 
Therefore, in this version, I 
gathered choreographic el-
ements from all the regions 
of Spain. For the ballet 
artists, this production also 
became, in a way, educa-
tional, since they have not 
worked in this kind of plas-
tique in a while. For the first 
time, I am experimenting 
with combining colour and 
choreography. This ballet 
is kind of a symphony of 
costumes, colours of which 
are telling their own sto-
ry” – says the ballet master 
Georgy Kovtun.

The music producer is Vyacheslav 
Chernukho-Volich, stage and cos-
tume design by Eugene Gurenko and 
Sergiy Vasyliev.

й талановита молодь. «До того ж, партитура Стравінського, що 
була створена понад сто років тому, залишається однією з най-
складніших для оркестрів світу і потребує від виконавців постій-
ної підтримки професійної форми» – додав диригент оновлення 
В’ячеслав Чернухо-Воліч. Тому спектакль 
оновили, зберігши при цьому його сцено-
графію та костюми (художники – Станіслав 
Зайцев, Олена Леснікова). 

Фрагменти з нової постановки «Болеро» 
одесити бачили влітку цього року під час 
гала-концерту просто неба Classic & Modern 
«Одеса. Україна. Європа», що відбувся в рам-
ках VI фестивалю мистецтв «Оксамитовий 
сезон в Одеській опері».

«Моєю головною метою сьогодні – 
є повернення традиції характерного балету 
на сцени театрів. Саме тому я зібрав у цій 
версії хореографічні елементи усіх регіонів 
Іспанії. Для артистів балету ця постановка 
також стала своєрідним навчальним проце-
сом, оскільки в такій пластиці вони давно 
не працювали. Вперше для себе я експери-
ментую з поєднанням кольору і хореографії. 
Цей балет – своєрідна симфонія костюмів, 
між кольорами яких розігрується власна 
історія» – додав балетмейстер-постановник 
Георгій Ковтун.

Диригентом-постановником виступив головний диригент 
театру В’ячеслав Чернухо-Воліч, сценографічне рішення та ко-
стюми підготували Євген Гуренко і Сергій Васильєв. 

ЦЕЙ БАЛЕТ – СВОЄРІДНА 
СИМФОНІЯ КОСТЮМІВ, МІЖ 

КОЛЬОРАМИ ЯКИХ РОЗІГРУЄТЬСЯ 
ВЛАСНА ІСТОРІЯ
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ВОСЕНИ

рамках всеукраїнського гастрольного туру з наго-
ди 30-річчя незалежності України одесити почули 
концертну програму «Слухай Вічність» з творів Ми-
коли Березовського, Антоніна Дворжака, Фелікса 
 Мендельсона.

Партію скрипки виконав лауреат міжнародних конкурсів 
Дмитро Ткаченко. Його виступи слухали у більшості країн Євро-
пи, в Азії та обох Америках, транслювалися Українським радіо та 
ТБ, Данським радіо, БіБіСі Радіо, Польським радіо та ТБ тощо. 

«Одеса стала останнім містом нашого гастрольного туру, 
присвяченого 30-й річниці незалежності України, а Одеський 
оперний – найбільшим і найкрасивішим концертним майданчи-
ком. Прийом глядачів був дуже теплим і щирим, саме тому цей 
концерт став одним із найкращих у програмі. Вдячні керівництву 
та адміністрації театру і сподіваємось на подальшу співпрацю.» – 
зазначив Володимир Сіренко. 

TO HAVE COLLABORATED with 
the National Symphony Orchestra 
of Ukraine conducted by Volodymyr 
Sirenko. Such composers as Boris 
Lyatoshinsky, Levko Revutsky, Va-
lentyn Silvestrov, Myroslav Skoryk, 
Yevhen Stankovych trusted the or-
chestra to play the world premieres 
of their pieces. Over the last years, 
more than a hundred records were 
produced, some of which were nom-
inated for “Grammy”.

As a part of the national tour ded-
icated to the 30th anniversary of 
the Independence of Ukraine, the 
people of Odessa could hear the 
concert program “Listen to eternity” 
that included pieces by Nicolai Bere-
zowsky, Antonín Dvořák and Felix 
Mendelssohn.

Soloist – the winner of internation-
al competitions, violinist Dmytro Tk-
achenko. He had performances all 
over Europe, in Asia, North and 
South America. They were broad-
cast by Ukrainian radio and televi-
sion, Danish radio, BBC radio, Polish 
radio and television, etc.

“Odessa became the last city of our 
tour dedicated to the 30th anniversary 
of the Independence of Ukraine, and 
the Odessa opera became the larg-
est and brightest venue. The audience 
was really warm and sincere, that is 
why this concert was one of the best 
on this tour. We are thankful to the 
Odessa Opera management and are 
hoping for further collaboration in the 
future”, - stated Volodymyr Sirenko.

МИ 
ВПЕРШЕ

співпрацювали з Національним заслуженим 
академічним симфонічним оркестром України під 
орудою Володимира Сіренка. Колективу довіряли 

виконання своїх творів Борис Лятошинський, 
Лев Ревуцький, Валентин Сильвестров, Мирослав 

Скорик, Євген Станкович. За останні роки 
записано понад сто компакт-дисків і отримано 

номінації «Греммі». 

У
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ідома українська диригентка Оксана 
Линів – людина, з якою у сучасному 
музичному світі асоціюється понят-
тя «вперше»: перша жінка-диригент, 
яку призначили очолити італійський 

оперний театр у Болоньї і яка диригувала у теат-
рі Байройта; вона – єдина за історію ООН жін-
ка-диригент, під орудою якої відбувся святковий 
концерт у Женеві; вона стала лідеркою світового 
рейтингу диригенток американського порталу 
Slippedisc, еtc. 

Майстер-клас для неї також став першим, 
і це не випадково, оскільки саме в Одеській опері 
почалась її кар’єра.

У заході, який проводився з дотриманням усіх каран-
тинних обмежень, взяли участь молодi диригенти з України, 
Естонії, Франції. 

«Диригентський воркшоп із щоденними 7-годинними за-
няттями з оркестром та солістами Одеської національної опе-
ри дозволив молодим диригентам відкрити для себе нові мож-
ливості та, я дуже сподіваюсь, запалив їх на нові пошуки та 
опанування майстерності такої захоплюючої та відповідаль-
ної за своєю важливістю та складністю професії диригента», – 
вiдзначила Оксана Линiв.

ТАКОЖ 
ВПЕРШЕ

TO HOLD THE 1ST INTERNATION-
AL CONDUCTORS MASTER CLASS 
of Oksana Lyniv with the orchestra 
and soloists of the theatre.

The wide known Ukrainian conductor 
Oksana Lyniv is a person, whose name 
is used to be associated with “novel-
ty”: the first woman conductor who 
was appointed music director of the 
Teatro Comunale di Bologna, and who 
conducted at the Bayreuth Festival; the 
only woman to have conducted at the 
UN anniversary concert at Victoria 
Hall in Geneva. She topped Slip-
pedisc’s “Women conductors 2021: 
Who’s rising” list, etc.

The master class has also become 
something new for her, and it is not 
a coincidence, since here, at the 
Odessa Opera, where it takes place, 
is where her career had begun.

In this event, which was held in com-
pliance with all the quarantine restric-
tions, young conductors from Ukraine, 
Estonia and France took part.

“The conducting workshop that includ-
ed 7-hour lessons with the orchestra 
and soloists of the Odessa National 
Opera allowed these young conduc-
tors to open new possibilities and, 
hopefully, inspired them for finding and 
mastering the skills for such breathtak-
ing and responsible (for its importance 
and complexity) profession of the con-
ductor”,  – says Oksana Lyniv. 

провели І-й Міжнародний диригентський 
майстер-клас від Оксани Линів з оркестром 

і солістами театру. 

В ДИРИГЕНТСЬКИЙ 
ВОРКШОП ІЗ ЩОДЕННИМИ 
7-ГОДИННИМИ ЗАНЯТТЯМИ 

З ОРКЕСТРОМ ТА СОЛІСТАМИ 
ОДЕСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ОПЕРИ ДОЗВОЛИВ МОЛОДИМ 
ДИРИГЕНТАМ ВІДКРИТИ ДЛЯ 

СЕБЕ НОВІ МОЖЛИВОСТІ

O P E R A  N E W S
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айже п’ятдесят тисяч глядачів в Ліоні, Тулузі, Нанті, 
Бордо, Стразбурзі, Ріяді аплодували стоячи одесь-
ким музикантам. 

Всі концертні майданчики були розраховані 
щонайменше на 5 000 глядачів, і це одні з перших 

концертів у Франції, на яких за довгий час дозволена подібна 
відвідуваність.

У програмі концертів «The World of Hans Zimmer», складеної 
особисто всесвітньо відомим композитором Гансом Циммером, 
звучали найвідоміші музичні хіти з таких фільмів як «Темний ли-
цар», «Ганнібал», «Король Лев», «Гладіатор», «Код да Вінчі», «Піра-
ти Карибського моря» у спеціальних концертних оркестровках.

Турне пройшло під орудою музичного керівника шоу, дири-
гента, піаніста та композитора Гевіна Грінуея, якому, за словами 
Ганса Циммера, він довіряє більше, ніж собі. 

М

ВОСЕНИSINCE THE INTRODUCTION of the 
quarantine restrictions, to have gone 
on tour in France and Saudi Arabia 
(and played before the King).

A total of almost 50 000 people in 
Lyon, Toulouse, Nantes, Bordeaux, 
Lille, Strasbourg, Riyadh were ap-
plauding the Odessa orchestra artists.

All concert venues were ready to ac-
commodate an audience of at least 
5 000 people, and these were some 
of the first concerts where such high 
capacity was allowed, in a long time.

In the concert show "The World of 
Hans Zimmer - A Symphonic Cele-
bration", curated by the world-known 
composer Hans Zimmer himself, the 
musical hits (newly arranged espe-
cially for the show) from such mov-
ies as "The Dark Knight", "Hannibal", 
"The Lion King", "Gladiator", "The Da 
Vinci Code", "Pirates of the Caribbe-
an" and others were performed live.

The tour was conducted by the show’s 
musical director Gavin Greenaway, 
who conducted over 100 studio re-
cordings of the movie soundtracks 
and whom  Hans Zimmer claims 
to trust more than he trusts himself. 

МИ 
ВПЕРШЕ

з’їздили після запровадження карантинних 
обмежень у гастрольний тур Францією 
та Саудівською Аравією та виступили 

перед королем. 
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Турне відбулося завдяки 
співпраці з Semmel Concerts 
Entertainment GmbH/BNK Music 
Production GmbH. Художній 
керівник останнього, Вільгельм 
Кайтель розповідає про свої 
враження від роботи з орке-
стром: «Турне «The World of Hans 
Zimmer» у вересні 2021 року 
у Франції було захоплюючим 
експериментом не лише для ор-
кестру Одеського оперного теа-

тру, а й для мене. Для артистів оркестру – тому що вони ніколи 
раніше не були на гастролях такими великими майданчиками, 
і для мене, тому що я ніколи не працював з цим оркестром. Піс-
ля кількох виступів тур ставав дедалі більш розслабленим не лише 
з мого боку, а й з боку оркестру. Це можна було побачити як на 
сцені, де виступ (та я маю на увазі не тільки музику) ставав все кра-
щим і кращим, так і за її лаштунками, де зв’язок між оркестром та 
рештою гастрольної групи ставав все тіснішим. Загалом, це може 
стати початком доброго та міцного зв’язку у майбутньому».

Among others, G. Greenaway com-
posed such iconic scores as "Illumi-
Nations: Reflections of Earth", "Tap-
estry of Nations" for the Walt Disney 
World's Epcot theme park and "Bravi-
SEAmo!" for Tokyo DisneySea.

The tour was done in collaboration 
with Semmel Concerts Entertainment 
GmbH/BNK Music Production GmbH.

 The artistic director of the latter, Wil-
helm Keitel talks about his impression 
from working with the orchestra: “The 
World of Hans Zimmer“ tour in Sep-
tember 2021 in France was not only 
an exciting experiment for the Odes-
sa Opera Orchestra but also for me. 
For the orchestra because they had 
never been on tour with such a big 
production in such big arenas and 
for me because I had never been on 
tour with this orchestra. Of course, 
we talked about what would be hap-
pening on tour during the rehearsals 
in Odessa, but it is another thing to 

sit in front of 6 
000 enthusiastic 
spectators than to 
talk about it. Of 
course, there were 
some moments at 
the beginning of 
the tour, but the 
orchestra learned 
very fast, that they 
were, on one side, 
an important part 
of the show, but 
on the other side, 
they had to be re-
sponsible that the 

show was all the time at the same 
high level. So, [after a few shows] the 
tour became more and more relaxed 
not only on my side but also from the 
orchestra. One could see it on stage, 
where the performance, and I mean 
not only the music, got better and 
better, but also backstage, where the 
connections between orchestra and 
the rest of the tour crew got closer 
and closer. Altogether, this could be 
the start of a good and narrow con-
nection for the future.”

21.09.2021  ЛІОН – LA HALLE TONY GARNIER
22.09.2021  ТУЛУЗА – LE ZÉNITH
23.09.2021  НАНТ – ZÉNITH METROPOLE
24.09.2021  БОРДО – ARKEA ARENA
26.09.2021  ЛІЛЛЬ – ZÉNITH
27.09.2021  СТРАСБУРГ – LE ZÉNITH
28.09.2021  ДІЖОН – ZÉNITH
29.09.2021  КЛЕРМОН-ФЕРРАН – LE ZÉNITH
10.10.2021  РІЯД – УНІВЕРСИТЕТ PRINCESS  
 NOURAH BINT ABDULRAHMAN

21.09.2021  LYON – LA HALLE TONY GARNIER
22.09.2021  TOULOUSE – LE ZÉNITH
23.09.2021  NANTES – ZÉNITH METROPOLE
24.09.2021 BORDEAUX – ARKEA ARENA
26.09.2021  LILLE – ZÉNITH
27.09.2021  STRASBOURG – LE ZÉNITH
28.09.2021  DIJON – ZÉNITH
29.09.2021  CLERMONT-FERRAND – LE ZÉNITH
10.10.2021  RIYADH – PRINCESS NOURAH  
 BINT ABDULRAHMAN UNIVERSITY

ТУРНЕ ПРОЙШЛО ПІД 
ОРУДОЮ МУЗИЧНОГО 

КЕРІВНИКА ШОУ, ДИРИГЕНТА, 
ПІАНІСТА ТА КОМПОЗИТОРА 
ГЕВІНА ГРІНУЕЯ, ЯКОМУ, ЗА 

СЛОВАМИ ГАНСА ЦИММЕРА, 
ВІН ДОВІРЯЄ БІЛЬШЕ, 

НІЖ СОБІ. 
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Цієї осені відсвяткували б свої ювілеї люди, про яких 
сміливо можна сказати: «Вони служили Театру і 

серцем, і ділом». 52 роки життя віддав Одеській опері 
художник з освітлення В’ячеслав Ушеренко.  

25 – соліст опери, в.о. генерального директора театру 
(2009 – 2010) Анатолій Дуда. Вони й сьогодні живі 

для нас – в наших спогадах і розповідях.

ПАМ’ЯТАЄМО

WE REMEMBER. . .

This autumn, it would be the anni-
versary for two of our colleagues. 
One could say that they have given 
their heart and soul to the theatre. 
Vyacheslav Usherenko, the principal 
lighting designer, spent 52 years 
working at the Odessa Opera. Ana-
toliy Duda, solo singer and acting 
managing director (2009 – 2010), 
spent here over 25 years.

We will always keep them alive – in 
our memories and stories.
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Борис Блох 

ПІАНІСТ, ПРОФЕСОР,  
ЛАУРЕАТ МІЖНАРОДНИХ КОНКУРСІВ,  
ХУДОЖНІЙ КЕРІВНИК ОДЕСЬКОГО 
НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕАТРУ ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ 
(2014 – 2016)

ік тому, в день свого народження, я летів до Італії на 
показ вистави «Князь Ігор» Одеського театру опери та 
балету. Гастролі відбувалися у Трієстському театрі імені 
Джузеппе Верді, в яких брали участь наш хор, наші 
соліс ти, а оркестром диригував заслужений артист 

України Ігор Чернецький. Технічна частина також складалася з 
одеситів. Художник з освітлення В'ячеслав Ушеренко був в їх числі.

Погода видалася дивовижною, яка часто буває в Італії в лю-
тому. Ми з В'ячеславом пішли гуляти вздовж моря, як інколи 
робили в Одесі. Найменше я міг припускати, що рівно через рік 
в Одесі відбудеться спектакль його пам'яті, а мені доведеться 
писати цей текст.

В'ячеслав Ушеренко почав працюва-
ти в театрі в 1967 році, йому тоді було 16. 
Його більш ніж 50-річний стаж роботи в 
одному театрі – це майже рекорд. Сказа-
ти, що він в театрі працював, це нічого 
не сказати. Він йому віддавався, а свою 
роботу обожнював.

В'ячеслав мав тонкий художній смак 
і безпомилковий  театральний інстинкт. 
У дитинстві він  багато читав. У його 
прийом них батьків – В'ячеслав виріс і ви-
ховувався в єврейській родині Ісая Абрамо-
вича і Ніни Йосипівни Ушеренків, – була 
прекрасна бібліотека. Книги безсумнівно 
розвили уяву і виховали смак.

В юні роки В’ячеслав часто приходив на генеральні репе-
тиції та вистави Одеського театру музичної комедії. Освітлю-
вальною службою в той час керував мій дядько, Лев Борисович 
Колтинюк. Через багато років ми згадували, що не знаючи один 
одного, однолітками, бували на тих самих репетиціях та виста-
вах легендарної одеської оперети.

В'ячеслав професійно та сумлінно ставився до втілення на сцені 
класичних та сучасних творів. Так, починаючи з моєї прем'єри в 
театрі як диригента-постановника опери Петра Чайковського «Ор-
леанська діва», я радився тільки з ним і довіряв тільки йому. Пам'я-
таю, як чудова режисерка опери Ірина Молостова іноді ображалася, 
коли я ставив під сумнів деякі її рішення. Вона говорила: «Ну добре, 
запитайте Ушеренка, він же для вас «цар і бог». 

BORIS BLOCH, 
pianist, professor, international 
competitions winner, artistic direc-
tor of the Odessa National Opera 
and Ballet Theatre (2014 – 2016):

A year ago, on my birthday, I was 
flying to Italy to see “Prince Igor” 
of the Odessa Theatre at the Te-
atro Lirico Giuseppe Verdi in Trieste. 
That time on tour, was the choir, 
the soloists and the Honoured Art-
ist of Ukraine Igor Chernetski, who 
conducted the local orchestra. The 
technical crew was also with them, 
including the principal lighting de-
signer Vyacheslav Usherenko.

The weather was amazing, though, 
quite usual for Italy in February. The 
day after the performance was their 
day off. I went with Vyacheslav for 
a walk along the sea, as we some-
times did in Odessa. Back then, nev-
er could I imagine that exactly one 

year after, there would be 
a performance dedicated 
to his memory and that I 
would be writing this.

Vyacheslav Usherenko 
began working at the 
theatre in 1967 when he 
was 16. His working ex-
perience of over 50 years 
in one theatre is almost a 
record. To say he was 
working at this theatre 
would be an understate-
ment. He was devoted to 
it, and he loved his job.

Vyacheslav had a delicate artistic 
taste and flawless theatrical instinct. 
He read a lot as a child. His foster 
parents (Vyacheslav grew up in a 
Jewish family of Isaiah and Nina Ush-
erenko) had a great library. The books 
undoubtedly helped develop his im-
agination and influenced his taste.

As a young man, Vyacheslav would 
often come to general rehearsals and 
shows at the Odessa Theatre of Mu-
sical Comedy. My uncle Lev Kolty-
nyuk was, at the time, the head of the 
lighting department there. After many 
years, we used to recall that without 
knowing each other back then, we 
went to the same rehearsals and 
shows of that legendary theatre.

Vyacheslav was very professional 
and diligent when it concerned the 
stage productions of both classical 

ЯКОСЬ В’ЯЧЕСЛАВ, ЗАКОХАНИЙ 
У СВІЙ ТЕАТР, СКАЗАВ, ЩО МРІЄ ПРО 

ТЕ, ЩОБ ГЛЯДАЧ ПОБАЧИВ КРАСУ 
ЗАЛИ ТАК, ЯК ЇЇ МОЖНА ЗРІТИ ТІЛЬКИ 

ЗІ СЦЕНИ. ТАК НАРОДИВСЯ ПРОЄКТ 
«СИЛУЕТИ ЗАЛИ: ПОГЛЯД ЗІ СЦЕНИ»

Р

ПРО В'ЯЧЕСЛАВА УШЕРЕНКА

O P E R A  N E W S
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Одного разу ми фантазували над режисерською концепцією 
«Пікової дами». В'ячеслав поступово захопився і почав складати 
одну мізансцену за іншою. Я замовк і тільки слухав, якою стиль-
ною, глибокою і при цьому оригінальною вона була! Не бувши 
музикантом, він відчував мелодію дуже тонко і саме театрально: 
він був плоть від плоті людина театру! І коли я пропонував йому 
ставити опери, він тільки посміхався та віджартовувався.

В'ячеслав любив не тільки оперу, але й балет. «Я балерин по 
п'ятах впізнаю» – іноді говорив він. Звичайно, це його вроджена 
якість і смак, помножені на досвід і знання балетної специфіки. 
Не дарма з ним любили працювати такі балетмейстери як Чер-
нишов, Виноградов, Смирнов-Голованов, Риженко, Меркур'єв, 
Кон. І такі режисери як Тітель, Гаудасинський, Почаковський, 
Алєксандров. 

Якось В'ячеслав, закоханий у свій театр, сказав, що мріє про 
те, щоб глядач побачив красу зали так, як її можна зріти тільки 
зі сцени. Так народився проєкт «Силуети зали: погляд зі сцени». 
Втілення цієї мрії стало його лебединою піснею в театрі, яко-
му він служив самовіддано і безкорисливо. Замінити його буде 
неможливо. І не тому, що інші гірше, а тому що таких як він 
більше немає.

ПРО АНАТОЛІЯ ДУДУ

Аліса Джамагорцян
ПРОФЕСОР КАФЕДРИ СОЛЬНОГО СПІВУ 
ОДЕСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ МУЗИЧНОЇ  
АКАДЕМІЇ ІМ. А. В. НЕЖДАНОВОЇ,  
ЗАСЛУЖЕНА АРТИСТКА УКРАЇНИ

екілька десятиліть ми з Анатолієм Дудою служили 
в нашому рідному Одеському театрі опери та бале-
ту, беручи участь у багатьох виставах і гастрольних 
турах. Його ставлення до роботи-служіння було при-
кладом для усіх працівників театру. Він ідеально знав 

оперні партії, завжди чисто інтонував, ніколи не помилявся на 
виставах (та й на репетиціях також).

У ритмічному відношенні на нього можна було повністю по-
кластися, як на кам’яну гору.  Він був уважним партнером, гар-

ним  ансамблістом, справжнім 
другом своїх колег – у житті 
й на сцені, під час репетицій 
і вистав. Завжди був в мак-
симальному контакті з орке-
стром, диригентом, режисером 
і усім оперним ансамблем.

Репетирував завжди 
з повною віддачею, повним 
голосом. Максимально чес-
ний був з авторським текстом. 
Швидко з напівслова викону-
вав всі поставлені задачі на 
першій же мізансценічній ре-
петиції. Його любили, легко 
знаходив контакт з публікою, 
колегами, ніколи не намагався 
сподобатись, але завжди ним 
захоплювались глядачі.

and contemporary pieces. Thus, be-
ginning with my debut as a producing 
conductor of Tchaikovsky's "The Maid 
of Orleans", he was the only person 
I would trust and ask for advice. I 
recall how the wonderful stage direc-
tor of the production Irina Molostova 
sometimes got offended when I did 
not fully trust some of her decisions: 
“Oh, well, go ask Usherenko, then. 
He is the one you trust."

Once, while were fantasising about 
"The Queen of Spades" opera con-
cept, Vyacheslav got excited and 
began building one mise-en-scène 
after the other. I did not speak an-
ymore. I was just listening, realising 
how profound and original his ideas 
were! Even not being a musician, he 
could feel the melody very delicate-
ly and in quite a theatrical way: he 
was, to the bone, a man of theatre! 
And when sometimes I would suggest 
he could direct an opera, he would 
simply laugh it off.

Vyacheslav loved not only opera 
but also ballet. "I always recognise 
a ballerina by the foot." – he would 
say sometimes. He possessed innate 
qualities and taste, multiplied by the 
experience and knowledge of ballet 
specifics. It is no wonder, such ballet 
masters and choreographers as Cher-
nyshev, Vinogradov, Smirnov-Golova-
nov, Ryzhenko, Merkuriev, Kon and 
directors Titel, Gaudassinsky, Pochik-
ovskiy, Aleksandrov – all who had 
a good taste and could see a real 
professional they could trust, they all 
loved working with him.

Once, Vyacheslav, who was deeply in 
love with his theatre, said he had a 
dream to give the audience a chance 
to experience the beauty of the thea-
tre’s hall the way it can only be seen 
from the stage. And then, the project 
called “In the silhouettes of the hall: 
a glance from the stage” was born. 
Fulfilling this dream became his swan 
song in the theatre he was selflessly 
devoted to. We will never be able to 
replace him. Not because others are 
worse. There is simply no other like him.

ALISA DZHAMAGORTSYAN,  
professor of the Solo Singing De-
partment of the Odessa National 
A. V. Nezhdanova Music Acade-
my, Honoured Artist of Ukraine

For several decades together with 
Anatoliy Duda, we were working at 

Д
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Олег Злакоман

ПРОВІДНИЙ СОЛІСТ  
ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО  
АКАДЕМІЧНОГО ТЕАТРУ ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ, 
ЗАСЛУЖЕНИЙ АРТИСТ УКРАЇНИ

безмежно вдячний долі, що навчався у народного ар-
тиста України, професора Дуди Анатолія Івановича. 
Він віддавав багато сил, знань, любові й мудрості за 
для того, щоб ми знайшли себе в професії й надалі 
прославляли високе звання артиста.

Вдень ми поспішали в академію на уроки до Анатолія Івано-
вича, а ввечері з нетерпінням чекали на його вихід в провідній 
теноровій партії в Одеській національній опері.

Сьогодні я маю велику честь продовжувати справу мого доро-
гого вчителя, прославляючи славетну Одеську оперу як провідний 
соліст театру, і в педагогічній діяльності – вже як викладач кафед-
ри сольного співу Одеської національної музичної академії – пе-
редаю безцінний досвід мого вчителя вже своїм учням.

our Odessa Theatre of Opera and 
Ballet, participating in numerous per-
formances and touring abroad. His 
attitude towards work was an exam-
ple for all employees of the theatre. 
He knew opera parts perfectly. He 
was always singing in tune and never 
made mistakes, neither at the perfor-
mances nor during the rehearsals.

From the rhythmical point of view, he 
was always steady and reliable as a 
rock. He was an attentive partner, a 
sensitive ensemble singer, a true friend 
to his colleagues – in life and on stage, 
during rehearsals and performances. 
He would always be in maximum con-
tact with the orchestra, conductor, di-
rector and the whole opera ensemble.

He would always rehearse with ded-
ication, in full voice; would always 
stick to the author's text. He could 
quickly reach all the set goals during 
the first mise-en-scène rehearsal. He 
could easily connect with the audi-
ence and colleagues. He was never 
really trying too hard to be liked but 
has always been admired by the au-
dience. He was loved.

Anatoliy Duda was a singer, an ac-
tor, a musician, a teacher! We know 
him as a healthy, cheerful and most 
audible man. That is how we always 
will remember him.

OLEG ZLAKOMAN,  
lead soloist of the Odessa National 
Academic Opera and Ballet Thea-
tre, Honoured Artist of Ukraine

I am infinitely grateful that fate let 
me study with the People's Artist of 
Ukraine, Professor Anatoliy Duda. 
He gave a lot of power, knowledge, 
love and wisdom for us to find our-
selves in this profession and continue 
to bring glory to the high title.

During the day we were hurrying to 
the academy for professor Duda’s 
lessons and in the evening could 
hardly wait to see him on the stage 
of the Odessa National Opera in one 
of his lead tenor parts.

Today, it is a great honour for me to 
continue the work of my dear teach-
er, glorifying the famous Odessa 
Opera as its lead soloist and as a 
teacher of the Solo Singing Depart-
ment of the Odessa National Music 
Academy. Thus, I am passing the 
priceless experience of my teacher 
on to my own students.

АНАТОЛІЙ ДУДА БУВ СПІВАКОМ – 
АКТОРОМ – МУЗИКАНТОМ – 

ПЕДАГОГОМ! МИ ЙОГО ЗНАЄМО 
ЗАВЖДИ ЗДОРОВИМ, БАДЬОРИМ, 

ГОЛОСИСТИМ. ТАКИМ ВІН І 
ЗАЛИШИВСЯ У НАШІЙ ПАМ’ЯТІ.

Я

operahouse.od.ua 63

MEMORIES



ПРО БРАТІВ 
НАШИХ 
МЕНШИХ 

ПУХНАСТІ 
ПОМІЧНИКИ

арія Полюдова, 
х о р е о г р а ф и н я 
балету «Спляча 
красуня», випад-
ково познайоми-

лась на Дерибасівській з влас-

ницею чудових борзих собак. 
«Я зрозуміла, що мені якраз і 
не вистачає цих тварин для но-
вої вистави» – розповіла вона. З 
того часу хорти стали постійни-
ми учасниками оркестрових ре-
петицій, аби не злякалися духо-
вих та ударних інструментів на 
прем’єрі. Диригент і музиканти 
з розумінням поставилися до но-
вих артистів. 

Собаки так звикли до ор-
кестрового звучання, що коли 
на прем’єрі заграв знайомий 
мотив, наймолодший песик 
навіть почав в такт рухатись 
по сцені. 

AS TOLD BY  
OUR COLLEAGUES:

THE FLUFFY MATES

Maria Polyudova, the author of the 
current edition of “The Sleeping 
Beauty” ballet, accidentally met an 
owner of the beautiful sighthounds 
at Deribasovskaya street. “I realised 
I needed them for the new pro-
duction.” – she says. Afterwards, 
they were constantly present at the 
orchestra rehearsals to get used 
to the loud sounds of brass and 
percussion instruments and not be 
scared of them at the premiere. The 
conductor and musicians were very 
understanding.

The animals got quite used to the 
sound of the orchestra. The youngest 
one even started moving his paws 
within a rhythm of the music when 
he heard a familiar melody at the 
premiere.

М

Наші працівники розповідають:
у Всесвітній день тварин – 
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FEATHERY MAYHEM

Fifty years ago, we had Charles 
Gounod's "Faust" in the theatre's rep-
ertoire. At one of the performances, 
while Méphistophélès was singing his 
"Le veau d'or" aria, during the line “Et 
Satan conduit le bal!”, unexpectedly, 
feathers started to fall from the open-
ing above the chandelier.

One of the witnesses recalls how 
terror filled the hall: "It seemed as if 
an angel had lost his wings and the 
theatre had been swallowed by evil”.

Not only the spectators but the the-
atre’s employees, who had no idea 
what had happened, were shocked 
as well. Afterwards, when they went 
up to the attic, they saw an interesting 
picture. Pigeons and beech martens, 
which are frequent guests of the ar-
chitectural structures of Odessa, de-
cided to give a standing ovation of 
their own. The predators started their 
hunt, but the birds did not plan on 
becoming prey. Such confrontation 
became a reason why the hall got 
covered in feathers.

В ПУХ І ПОРОХ
ятдесят років тому 
на сцені театру 
йшла опера Шар-
ля Гуно «Фауст». 
Під час однієї з 

вистав, коли Мефістофель ви-
конував свої куплети, на сло-
вах «Сатана там править бал» 
з отвору на стелі театру, де 
розташована люстра, почало 
сипатися пір’я. 

Очевидець розповідає, що 
жах заполонив всю залу: «Було 
таке враження, що у янгола 
впали крила, і театр поглину-
ло Зло». 

Під враженням були не 
лише глядачі, але й працівники 
театру, які гадки не мали, що ж 
сталося. Після вистави підняли-
ся на горище і побачили ціка-
ву картину. Голуби й кам’яні 
куниці, що є частими гостями 

Сокоринський, побачивши кота 
під час сцени полювання, взяв 
його на руки і зі словами «Васю, 
нам в інший бік» відніс вико-
навця за куліси. 

Вдруге кіт явився публі-
ці під час бою солдатиків та 
щурів у балеті «Лускунчик». 
Ольга Рожевіч – виконавиця 
партії Маші, побачивши Васю 
на авансцені, взяла його  до 
себе в крісло. Так і просиділа 
з ним до закриття завіси.  

А згодом і знайшлась госпо-
дарка тварини. Це була заслу-
жена артистка України Сільвія 
Вальтер, в минулому – при-
ма-балерина Одеської опери. Її 
запросили учениці на виставу, 
і вона впізнала свого улюблен-
ця. Ось так любов до театру і 
балету об’єднала люблячі серця. 

СМУГАСТИЙ 
АРТИСТ БАЛЕТУ

70-80-х роках у теат-
рі було дуже багато 
котів, які відчували 
себе повновладни-
ми господарями бу-

дівлі. Вони могли під час вистави 
пройтися по обідку оркестрової 
ями, або ж дивитися спектакль 
з лож. Тварин розігнали, і не-
забаром з’явилися щури, які ля-
кали глядачок перед початком 
вистав. Потім з’явився кіт Вася. 

Він протягом тижня разом 
з глядачами намагався потра-
пити на виставу, поки дирек-
тор не вирішив взятий його під 
свою опіку. 

Вася себе дуже гарно по-
водив і, навіть, брав участь у 
виставах. Вперше він виступив 
у балеті «Спляча красуня». Ка-
талабют, якого виконував Олег 

ОЧЕВИДЕЦЬ РОЗПОВІДАЄ, 
ЩО ЖАХ ЗАПОЛОНИВ ВСЮ 

ЗАЛУ: «БУЛО ТАКЕ ВРАЖЕННЯ, 
ЩО У ЯНГОЛА ВПАЛИ КРИЛА, 

І ТЕАТР ПОГЛИНУЛО ЗЛО». 

A STRIPED BALLET DANCER

In the 70s-80s, there were many 
cats in the theatre. They felt like 
they owned the building. They could 
sometimes walk along the orchestra 
pit's rim during the performance or 
simply watch the show from a box. 
Eventually, it was decided to get rid 
of the cats inside the building. Soon 
thereafter, the rats appeared. They 
were scaring the audience before 
the shows. And then, the cat Vasya 
came along.

For a whole week he had been trying 
to go see the show together with the 
spectators until, finally, the theatre's 
manager took him in.

архітектурних споруд Одеси, 
по-своєму вирішили влаштува-
ти овації. Хижаки почали полю-
вання, а птахи аж ніяк не хотіли 
ставати здобиччю. Їхнє проти-
стояння і призвело до того, що 
пір’я повільно покрило залу.

П’
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Vasya was behaving, plus he even 
took part in the shows. He debuted 
in the ballet "The Sleeping Beauty". 
Oleg Sokorinskiy, who was danc-
ing the role of Catalabutte, noticed 
the cat during the hunting scene. 
He picked him up and, whisper-
ing "Vasya, you're in the wrong 
scene", took him backstage.

The second time the cat appeared 
on stage during the fight scene in 
the first act of “The Nutcracker”. 
Olga Rozhevich, who was in the 
role of Marie, saw him at the front 
stage and picked him up to cuddle 
in the armchair. That is how they 
spent the rest of the act.

Eventually, the owner of Vasya 
was found. It turned out to be the 
Honoured Artist of Ukraine and 
ex-prima ballerina of the Odessa 
Opera Silvia Walter. Her students 
invited her to a performance where 
she recognised her pet. Thus, a 
love for theatre and ballet united 
two loving hearts.

A NOBLE HORSE

In the production of the "Don Quix-
ote" ballet that was in repertoire 
in the early 80s, we had a real 
horse. It was male. He refused to 
come alone, so there was always 
a female friend waiting for him 
backstage.

Once, apparently due to the sud-
den stage fright, he left a little 
something on that very stage. It 
didn’t smell good. The toreadors 
reacted immediately and con-
cealed the “evidence” with their 
capes. Meanwhile, the Seguidilla 
dancers quickly got rid of it with a 
help of a swiftly found scoop. The 
show was never interrupted.

LOST IN TRANSLATION

It is likely that walking by the the-
atre, you could hear a cry of a 
wild bird. Some even suggested 
it had to be hunted down, while 
others just kept wondering what 
could it be doing in the middle 
of the city. Actually, we only hear 
a recording of an American kite 
that is supposed to scare pigeons 
away from the building. Howev-
er, it is rumoured that local birds 
are far from being fluent in "for-
eign bird languages", so they 
hardly care.

СКЛАДНОЩІ 
ПЕРЕКЛАДУ

апевно, прогулю-
ючись біля театру, 
ви неодноразово 
чули крик ди-
кої птахи. Хтось 

більш нервовий пропонував 
відстрелити її рогаткою, а хтось 
намагався зрозуміти, що вона 
робить серед міста. Насправді 
лунає запис крику американ-
ського шуліки, що відганяє го-
лубів від архітектурної спору-
ди. Але в театрі жартують, що 
голуби не розуміють «іноземну 
пташину мову» – тому й не дуже 
лякаються. 

ЛИЦАРСЬКИЙ 
КІНЬ

виставі «Дон Кіхот», 
що йшла у театрі на 
початку 80-х років, 
брав участь кінь. 
Цікаво, що один він 

відмовлявся приходити, тому 
за кулісами на нього завжди 
чекала кобила. 

ГОЛУБИ 
НЕ РОЗУМІЮТЬ 

«ІНОЗЕМНУ ПТАШИНУ 
МОВУ» – ТОМУ Й НЕ 
ДУЖЕ ЛЯКАЮТЬСЯ

Під час однієї з вистав ви-
падково стався конфуз. Кінь, 
напевно від переживань, зали-
шив на сцені по собі візитівку, 
що дуже погано пахла. 

Тореадори одразу зреагува-
ли та своїми плащами сховали 
слід. Тим часом виконавці сегі-
дильї знайшли совок і швидко 
прибрали сцену за цією заві-
сою. Вистава при цьому про-
довжувалась без зупинок.

У
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“СМАРАГДОВЕ    
 МІСТО”

МУЗИЧНА КАЗКА ДЛЯ ВСІЄЇ РОДИНИ 
THE ODESSA OPERA PRESENTS

IN THE 212TH THEATRICAL SEASON

REVISED VERSION
MUSIC OF THE 18TH – 19TH CENTURY COMPOSERS

THE WIZARD OF OZ
A MUSICAL TALE FOR THE WHOLE FAMILY

TICKETS AVAILABLE AT THE THEATRE’S BOX OFFICE  
AND OFFICIAL WEBSITE

ОДЕСЬКА ОПЕРА ПРЕЗЕНТУЄ
У 212-МУ ТЕАТРАЛЬНОМУ СЕЗОНІ

ОНОВЛЕНА ВЕРСІЯ
МУЗИКА КОМПОЗИТОРІВ XVIII – XIX СТ.

КВИТКИ У КАСІ ТА НА САЙТІ ТЕАТРУ




