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Послухайте
шматочок
сонячної музики данського
композитора Карла Нільсена,
адже теплих днів залишилося
зовсім небагато.

Італії Енніо Морріконе

Назад у майбутнє

12 Наскільки гарний
клавесин?

13 Життя в стилі джаз

Згадаймо про епоху, що панувала 100 років
тому. Америка 20‐х років ‐ це популярний джаз,
танці до світанку, гангстерські перестрілки,
революційна мода...

Ви бачили, як образ леген‐
дарного Фредді Мерк'юрі
втілив Рамі Малек? За цю
роль американський актор от‐
римав Оскар. Зануритися в ат‐
мосферу группи «Queen» і
пройти з ними шлях до музич‐
ного Олімпу можна, перегля‐
нувши
фільм
«Богемська
рапсодія».
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«Геліос».
Скандинавске
сонце

Літо... Саме в цю пору року ми наповнюємося сонячною
Афіни, Греція ‐ схід сонця біля Акрополя
енергією, насолоджуємося теплом і часом знемагаємо від
спеки. Така картина звична для наших широт і особливо ‐ для південних країн, чого не скажеш про
Скандинавію. Там літо може радувати сонечком і теплом лише кілька тижнів, а то й кілька днів на
рік. Тому мешканці півночі завжди прагнуть побувати на півдні. З давніх‐давен серед норвежців,
шведів і данців популярні такі напрямки, як Греція, Італія та Іспанія.
Мова про це зайшла не просто так. Наштовхнула на подібні роздуми чудова музика, натхненна
сонячною Грецією та овіяна ароматами Афінських вуличок. Чудову увертюру для оркестру створив
данський композитор Карл Нільсен на світанку минулого століття (1903). Перебування Нільсена в
Афінах надихнуло його на роботу, що зображає схід і захід сонця над Егейським морем. Твір отри‐
мав назву «Геліос» і став одним з найбільш вражаючих висловлювань про сонце. Це модерна в кра‐
щому сенсі цього слова романтична музика. Вона зберегла всі найдорожчі скарби попередньої
епохи Романтизму, але неначе просякнута сміливими новаторськими ідеями, близькими стилістиці
ХХ століття.

Маленька країна - великий композитор
Карл Август Нільсен професіоналів

5 ЗАПОВІДЕЙ

КАРЛА НІЛЬСЕНА
• Не зупиняйся на
досягнутому
• Частіше смійся над
собою
• Завжди залишайся
людиною
• Тіш себе дрібницями
і будь щасливим
• Дивися в обидва боки
(вперед і назад)

заслужено вважається класиком
данської музики. Він народився
на острові Фюн в селі Ньорре
Ліндельс 9 червня 1865 року в
маленькій країні, яка тремтливо
шанує свою культуру. Данія –
найстарше королівство світу,
яким більше тисячі років прав‐
лять королі й королеви. Тут з
особливою дбайливістю став‐
ляться до власних традицій і зви‐
чаїв, шанують минуле й усіляко
віддають йому данину поваги.
Данці – музична нація, їхня музи‐
ка вважається однією з найдав‐
ніших в Європі. Наприклад,
Королівська капела Данії (Дансь‐
кий королівський оркестр) вва‐
жається найстарішою в світі. А
нещодавно тут був прийнятий
перший у світі закон про музику.
Зазвичай при згадці про цю
країну в уяві багатьох українців
виникає чарівний світ, подарова‐
ний людству великим казкарем
Гансом Крістіаном Андерсеном,
із його знаменитою Русалонькою
– символом й окрасою Копенга‐
гена. А от власне данська музич‐
на культура навіть для наших
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залишалася
донедавна своєрідною terra
incognita.
В історії данської музики
композитор займає таке ж
місце, як Едвард Гріг – в
історії музики норвезької.
Нільсен не тільки підбив
підсумок творчих пошуків
своїх попередників, а й зба‐
гатив національну компози‐
торську школу і новим
змістом, і новими засобами
виразності. У його творах
шляхетна простота ме‐
лодій, що часто мають
фольклорну основу, поєд‐
нується з ладотональною
складністю та багатством
гармонії. Видатний радян‐
ський композитор і диригет
Геннадій Рождественський
казав про Нільсена так:
«Щоб визначити стиль його
творчості немає слів, окрім
«стиль Нільсона», Він ство‐
рив себе сам, він ні на кого
не схожий!».

Продовження на сторінці 2

art- МОЗАЇКА

№3 (12) • 15 серпня 2020

У вирі сонячних мелодій
Батько майбутнього компози‐
тора, Нільс Йоргенсен, був робо‐
чим, а також художником‐ама‐
тором і за сумісництвом люби‐
телем‐музикантом:
грав
на
скрипці та корнеті на різних міс‐
цевих урочистостях. Карл впер‐
ше взяв скрипку в руки в 6 років.
Незабаром він і його брати (а
дітей у родині було 12) займали‐
ся з батьком до пізньої ночі. Усі
разом вони грали на сільських
танцях, святах і весіллях, щоб за‐
робити додаткові гроші. Згодом
Карл Нільсен став сурмачем у
полковому оркестрі в сусідньому
місті Оденсе і, нарешті, вже в
Копенгагені зміг почати по‐
вноцінне навчання. З 1884‐го по

грудень 1886 го Карл навчався в
Королівській Академії музики.
Він презентував свою «Сюїту для
струнних інструментів, оp. 1» в
1888‐му, коли йому було 23 ро‐
ки. У наступному році Нільсен
отримав місце другого скрипаля
в престижному Данському Ко‐
ролівському оркестрі під керу‐
ванням Йохана Свендсена. Карл
залишався в оркестрі 16 років;
він брав участь в данських
прем’єрах «Фальстафа» і «Отел‐
ло» Джузеппе Верді. Після закін‐
чення Копенгагенської консер‐
ваторії Нільсен їде у велику єв‐
ропейську подорож, з якої при‐
возить незабутні раження і ...
дружину.

Вони познайомилися в
Парижі – обидва данці, обидва

чатку 20 століття. Це перша у
світі жінка‐скульптор, яка домо‐
глася таких грандіозних замов‐
лень. Карлу таке стоновище
було не до вподоби. Дружина
місяцями була у відрядженнях.
Часто композитор був змуше‐
ний
самотужки
виховувати
трьох маленьких дітей і одно‐
часно виконувати свої обов’язки
в Королівському театрі. Не зва‐
жаючи ні на що, їхній шлюб
тривав. Анна Марія навіть роз‐
робила ілюстрацію обкладинки
для кантати чоловіка Hymnis
Amoris, до якої він додав слова:
«Усі наші прагнення повинні бу‐
ти любов’ю в житті й у мистец‐
тві». У 1916‐му Нільсен став
одним з педагогів Королівської
Академії музики, де працював
до
кінця
своїх
днів.

Сучасний шлюб наприкінці
19 сторіччя

щойно після навчання. Побрали‐
ся молодята в Італії, в квітучій
Флоренції. Дружина взяла ім’я‐
прізвище чоловіка. Так у майбут‐
нього класика данської музики
Карла Нільсена з’явилася дружи‐
на Анна Марія Карл Нільсен ‐
майбутній
класик
данської
скульптури. Вона була серйозно
художницею й відмовлялася ста‐
вити вимоги шлюбу та мате‐
ринства вище своєї роботи.
Дівчина вирішила будувати влас‐
ну кар'єру. У Данії стоять
пам'ятники роботи Анни Марії
Карл Нільсен. Наприклад, кінна
статуя Крістіана IX у замку
Крістіанборг у Копенгагені. На
хвилину треба згадати, що події
відбувалися наприкінці 19 ‐ по‐

Світова популярність
Наприкінці 1940‐х пуляризатора академічної

вийшли дві великі біографічні
книги про Карла. Автором
найпершого великомасштабного
дослідження життя Нільсена ан‐
глійською став Роберт Сімпсон,
який написав в 1952‐му книгу під
назвою
«Carl
Nielsen,
Symphonist». З 1960‐х популяр‐
ність Нільсена помітно зросла, в
тому числі завдяки зусиллям
американського диригента і по‐

музи‐
Леонарда
Бернстайна.
Карл Нільсен з школяра‐скри‐
паля перетворився на диригента
при Королівському театрі й го‐
ловного композитора Данії. Він
закінчив свій творчий шлях в
якості керівника Королівської
Академії музики, яку колись
відвідував, будучи стипендіатом.
Композитор залишив велику
скарбницю оригінальних ше‐

ки
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У 14 років Карл отримав
роботу і збирав увесь свій
заробіток, щоб придбати
фортепіано й брати уроки гри
на скрипці

Анна Марія Карл Нільсен ‐
перша данська жінка, яку всер‐
йоз сприйняли як скульптора. Не
зажаючи на нерозуміння батька
та суспільства, вона не тільки
сама досягла успіху, а допомага‐
ла іншим. У 1916 році Анна
Марія стала однією із заснов‐
ниць Товариства жінок‐худож‐
ників. Огюст Роден, з яким
жінка була знайома особисто,
захоплювався її талантом. Му‐
зикознавець Девід Феннінг писав
про родину Нільсенів: «Крім то‐
го, що це була велика любов, це
була також зустріч двох талан‐
тів». На честь свого чоловіка Ан‐
на Марія створила 2 скульпту‐
ри, що прикрашають рідне мі‐
сто композитора.
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деврів. Його потужні й складні ор‐
кестрові
твори
(серед
найвідоміших ‐ симфонії, особливо
4‐та ‐ «Незгасима») поєднуються з
популярними мелодіями епохи,
хоровими та камерними компо‐
зиціями, імпровізаціями і теат‐
ральною музикою. Карл Нільсен
довів, що музика представляє ін‐
терес абсолютно для кожного. І
сьогодні оркестр Данського радіо
навіть
найзнаменитіших іно‐
земних диригентів запрошує з
умовою, щоб в програмі була хоч
У 2006‐му три композиції Нільсена були включені Міністерством
одна симфонія Нільсена. Крім
своїх шести відомих симфоній, культури Данії в список «12 найвидатніших творів данської музики».
композитор написав безліч ко‐ Довгий час, з 1997‐го по 2010‐й, обличчя Карла Нільсена як одного з
ротких оркестрових творів. Од‐ найбільш значних культурних діячів країни прикрашало найпопулярнішу
данську банкноту – 100 крон.
нією з найвідоміших є увертюра
«Геліос».

«Геліос» - шматочок сонця самої Греції
Захоплений грецькою
міфологією, археологією, зача‐

рований засліпленою сонцем вес‐
няною Грецією, Карл Нільсен за
кілька тижнів написав програмну
увертюру «Геліос». Музика цього
сонячного твору зображує появу і
політ над морем колісниці Геліоса,
яка щодня прокреслює по небу
сліпучий шлях і ховається за гори‐
зонтом
на
ніч.
Карл Нільсен кілька разів
виконував Геліоса. Першим був
концерт,
присвячений
його
творчості 11 листопада 1905 року,
а останній спектакль відбувся 12
лютого 1930 року в Гетеборзі,
Швеція. Він також зіграв увертюру
в Гельсінкі, Стокгольмі та Берліні.
Відтоді це одна з найвідоміших
робіт Нільсена – чудовий яскравий
твір
для
оркестру.
Якщо ви ще не слухали музику
Карла
Нільсена
–
увертюра
«Геліос», ор.17 гарний початок для
знайомства з творчістю данського
класика. Як мінімум, слухача чекає
чарівна
подорож
в
світ,
наповнений сонячними фарбами
пряних
гармоній.
Власне
звукозображалньний
елемент
справжнього світанку на перших
сторінках «Геліоса» поступаються
місцем сучасному, неокласичному
баченню. Найближчим аналогом

увертюри може стати «Схід сонця» з симфонічної поеми
Ріхарда Штрауса «Так говорив Заратустра». Та все ж, тут
наявна суміш скандинавсько‐еллінського драматизму. Саме
зараз, в літні місяці, потрібно почути музику південних
просторів, яку по‐своєму, в дусі Північної Європи відтворив
один з найталановитіших данських композиторів 20 століття.
Виразні засоби і загальний тон твору швидше символічно, ніж
буквально зображують сонце, котре піднімалося над темно‐
синіми водами Егейського моря.

Бог сонця Геліос, освітлюючи весь всесвіт, може бачити все, що
відбувається на землі. Він щоранку виїздить зі східної частини Океану
на колісниці, запряженій четвериком білих прудконогих коней, а
ввечері спускається в західній частині. Вночі ж об'їжджає землю
човном, який викував Гефест, щоб повернутися на схід. Центром його
культу вважався Родос , який сонячний бог отримав зі згоди Зевса.
Одне з семи див світу – знаменитий Колос Родоський – було, мабуть,
найвідомішим зображенням Геліоса.
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викладач ЦК «Теорія музики» ‐
Анастасія Михайлова
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Привиди
італійської
опери

Париж, Лондон, Мілан, НьюЙорк – сюди стікаються
не
тільки
модники,
блогери
і
туристи
з
фотокамерами. У захваті від них й інтелектуали – Під час будівництва фундаменту під землею знайшли
цінителі архітектури, театру, опери, балету та музики. мармурову плиту з зображенням давньоримського
Навіть якщо ви не театрал і востаннє дивилися лицедія Пілада. Будівельники сприйняли це як добрий
знак та Боже благословення.
виставу ще під час шкільної екскурсії, про Ла Скала
ви точно чули. І повірте, він таки вартий того, аби його відвідати хоч б раз у житті.
Саме в Італії в епоху Відродження зародилося сучасне оперне мистецтво. Спочатку головним
театром Мілану був «Реджо Дукале», який, на жаль, зруйнувала пожежа. Своїм зведенням Ла
Скала зобов’язаний імператриці МаріїТерезії Австрійській. Його збудували за проектом Джузеппе
П’єрманіні на місці, де раніше височіла церква XIV століття Santa Mariа della Scala. Так театр і
отримав свою назву від «попередника».

Столиця оперного співу

Коли туристи вперше

потрапляють до Мілана й бачать
будівлю театру, то щиро диву‐
ються. Невже цей сірий не‐
примітний
будинок
і
є
найкращим оперним театром
світу Ла Скала? Але італійці
впевнені: справжня краса може
ховатися всередині. Головна ідея
будівництва полягала в тому, щоб
розкіш внутрішнього оздоблення
поєднувалася із зовнішньою про‐
стотою.
Таким оперний театр і вийшов:
скромним та надзвичайним вод‐
ночас. Глядацька зала вражає
своєю красою і величчю. Вона ви‐
конана в червоно‐золотих тонах.
Такий інтер’єр створює враження
достатку й багатства. Але голов‐

ною окрасою театру є акустика.
Яке б місце не обрав глядач,
якість звуку скрізь буде однако‐
вою. Навіть на останніх рядах
складається враження, ніби си‐
диш у партері. Домогтися пре‐
красного звучання змогли зав‐
дяки особливій формі примі‐
щення. Що нагадує округлу під‐
кову. Усього в приміщенні може
розміститися 2300 осіб.
Театр побудовано всього за 2
роки (що в ті часи вважалося
досить швидким) – у 1778 році.
Уже в серпні глядачі могли насо‐
лодитися оперою А. Сальєрі
«Визнана Європа», яку написали
спеціально до відкриття. Багато
видатних творів вперше ставили
саме на сцені Ла Скала. Зокре‐

ма, тут відбулися прем’єри
таких опер, як
«Пірат» і
«Норма» Белліні, «Набукко» й
«Отелло» Верді, «Мадам Ба‐
терфляй» і «Турандот» Пуч‐
чіні. Через 20 років з легкої
руки Стендаля театр Ла Ска‐
ла назвуть першим театром
світу.
Цей театр – заповітна мрія
музикантів усього світу. Міс‐
це співака, оркестранта або
диригента в Ла Скала – це
всемогутня візитна картка. З
наю відчиняються будь‐які
двері. Потрапити в цей театр
прагне й публіка. Білети по‐
трібно купувати за 2 місяці
до вистава – інакше можна
не встигнути.

«Тут усе просякнуто розкішшю і величчю ‐ крісла оббиті оксамитом, стіни, щедро декоровані ліпниною і покриті
позолотою, дзеркала, в яких віддзеркалюється яскраво освітлена сцена, неймовірно дорогі костюми артистів. А яку
урочисту атмосферу створюють самі глядачі ... », ‐ писав Стендаль, на якого театр Ла Скала справив незабутнє враження.
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У вирі сонячних мелодій
Головними дійовими осо‐
бами історії театру завжди бу‐

ли артисти та музиканти. У 1887
році за диригентський пульт
встав майбутній геній, а поки що
нікому не відомий 20‐річний А.
Тосканіні. Він був маленького
зросту й мав складний характер,
його однаково обожнювали й
ненавиділи. Диригент міг репе‐
тирувати безкінечно, не зверта‐
ючи увагу на втому музикантів.
Він почав з місяця репетицій
Вагнера, чим не міг не обурити
жителів Мілану, які вважали це
викликом італійській опері. Але
цією постановкою Тосканіні зміг
довести: Ла Скала – великий те‐
атр, що може втілити все. Він
залізною рукою навів лад як на
сцені, так і в глядацькій залі:
• Дами повинні були залишати
свої капелюхи в гардеробі, щоб
тим, хто сидить позаду, бачити
сцену.

• Було скасовано балети перед
оперою.
• Відтепер завіса розсувалася у
два боки, а не піднімалася вгору.
Тосканіні дуже довго керував
театром. Саме завдяки його зу‐
силлям Ла Скала став одним з
кращих музичних театрів світу.
Однак на початку 30‐х років у
маестро з’явилися проблеми че‐
рез відмову виконувати фашист‐
ський гімн перед виставою.
Зрештою, він емігрує до Амери‐
ки і вже там дізнається, що в
1943 театр зруйновано під час
обстрілів. Тлсканіні пожертвував
1 млн лір на його відновлення.
Мер Мілана телеграмою повідо‐
мив його про відновлення опер‐
ного театру і закликав маестро
повернутися за диригентський
пульт. Так і сталося. У 1957 році
Ла Скала зворушливо попро‐
щався з померлим у 90‐річноу
віці маестро Тосканіні.

Ціла епоха пов’язує цей
театр з видатним композитором
Джузеппе Верді, особливо після
тріумфальної
прем’єри
його
опери «Набукко» 1942 року.
Колосальний
успіх
посилив
народну любов. Жителі Мілану
шанували композитора не тільки
на словах. В останні дні життя
Верді городяни сіном вистелили
дороги біля готелю, де жив
композитор, аби шум не міг
потурбувати спокій великого
метра. Усе це шанувальники
робили на знак подяки й
безмірної поваги до свого
співвітчизника.

Він народився в небгатій родині шинка‐
ря, та йому судилося стати стати сим‐
волом об'єднання Італії. Його твори
стали вершиною не тільки італійського,
а й світового оперного мистецтва.
Творчість Верді відображає цілу епоху!
«Травіата», «Аїда», «Риголетто» ‐ немає
музичного театру, де б не ставили ці
шедеври. Така виняткова популярність
пояснюється глибокою народністю,
життєвою правдивістю, високим гу‐
манізмом та надзвичайним мелодійним
багатством. Сучасники назвали мае‐
стро голосом своєї країни, адже Верді
своєрідно відобразив передові
громадські рухи італійського народу.

Маестро італійської революції

Артуро Тосканіні ‐

головний диригент La Scala і
Metrapolitan Opera.
Більше 50 років маестро був
легендою в світі класичної музи‐
ки, беручи на себе дебютне вико‐
нання багатьох відомих опер та
симфоній. Але запам'ятався
світу він швидше своїм безком‐
промісним прагненням до ідеалу,
незвичайною вимогливістю до
оточуючих. Його постать ‐ сим‐
вол справжньої відданості мис‐
тецтву.

Джузеппе Верді

Неймовірно, але факт
Агентство оплесків

Як і в Парижі, у Мілані також бу‐
ли агентства, які надавали про‐
фесійних клакерів ‐ людей, які
штучно створювали успіх або
провал артиста чи цілого спек‐
таклю.Керівництво театру Ла
Скала доволі часто користува‐
лося послугами таких закладів.
До речі, чоловічі оплески кошту‐
вали 25 лір, а жіночі – 15.

Марія Каллас

На сцені театру є місце, яке
зветься «il punto Callas» ‐ саме
звідти голос великої співачки ся‐
гав усіх куточків зали під час ви‐
конання Віолетти в «Травіаті»
1955 року. Саме завдяки цій по‐
становці Каласс отримала титул
«божественної». Приголомшлива
й незрівнянна Марія стала для
всього світу символом Ла Скала.
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Азартні ігри

У
XVIII
столітті
театр
відвідували не тільки заради
вистав: на другому поверсі
була організована гра у кар‐
ти, влаштовувалися пишні
бали. Траплялося так, що
люди навіть не заходили у
залу, щоб подивитися оперу,
а так і залишалися за граль‐
ним столом.
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У вирі сонячних мелодій

Поле – не
тільки для
пшениці

Природа – найкращий художник, здатний задо‐
вольнити смаки навіть найвибагливішого естета.
Сім’я баварських фермерів з міста Уттінг‐ам‐Аммерзе
довела це на власному прикладі. Величезне зобра‐
ження Людвіга ван Бетховена з’явився на полі, де ро‐
стуть соняшники, кукурудза і коноплі. Агрономи, які
виростили гігантський портрет, уже понад 20 років займаються створенням лабіринтів з рослин.
Ідея виростити на полі бетховенський лабіринт прийшла до фермерів навесні. У квітні вони посади‐
ли на ділянці різні культури. За допомогою студентів мюнхенського коледжу і GPS‐техніки вдалося
відтворити величезне зображення Бетховена. Квіткова композиція присвячена 250‐річчю від дня
народження композитора. «Звичайно, це вимагає великих зусиль, та завжди є люди, що допомага‐
ють», ‐ зізнається Корінн Ернст. Лабіринт відкритий для відвідувачів з 16 липня і до кінця вересня
цього року. Через гігантські розміри побачити його повністю можна лише з висоти пташиного по‐
льоту.

Дмитро Шостакович – класик
музики ХХ століття. Жоден з її великих
майстрів не був так тісно пов’язаний з
важкою долею своєї країни. Жоден не
зміг з такою силою й пристрастю висло‐
вити кричущі суперечності свого часу,
оцінити його суворим моральним судом.
22 червня 1941 року його життя, як і
життя всіх людей Радянського Союзу,
різко змінилося. Почалася війна, усі ко‐
лишні плани перекреслено. Народ став
працювати на потреби фронту. Шоста‐
кович разом з усіма рив окопи, чергував
під час повітряних атак. Творчо пережи‐
ваючи ці події, у композитора став на‐
зрівати великий симфонічний задум,
присвячений війні ‐ він почав писати
Сьому симфонію.

«Моєю
зброєю була
музика…»
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У вирі сонячних мелодій
Дмитро Дмитрович почав роботу у вересні 1941,
коли навколо міста на Неві замкнулося кільце блокади. Тоді
ж подав заяву з проханням направити його на фронт, але на‐
томість отримав наказ вирушати на «велику землю». Незаба‐
ром композитора з родиною евакуювали до Москви, а потім
– до Куйбишева. Там 27 грудня він закінчив симфонію. Зви‐
чайно, Шостаковичу хотілося, щоб її виконав улюблений ор‐
кестр – оркестр Ленінградської філармонії під керуванням
Євгена Мравинського. Але він був далеко, в Новосибірську, а
влада наполягала на терміновій прем’єрі. Виконанню сим‐
фонії, яку композитор назвав «Ленінградською» й присвятив
подвигу рідного міста, надавалося політичне значення. 5 бе‐
резня 1942 року її зіграв оркестр Великого театру, диригент
– Самуїл Самосуд. Успіх був настільки приголомшливим, що
вже наступного дня копію партитури було літаком доставле‐
но в Москву, а потім – до Новосибірська. Та з особливим не‐
терпінням «свою» Сьому симфонію чекали в блокадному
Ленінграді.

Блокада Ленінграда тривала 880 днів і
стала найжорстокішою в історії.
Щоденні бомбардування й обстріли,
відсутність опалення взимку разом з
голодом стали випробуванням на міц‐
ність. Від виснаження і обморожень ги‐
нули тисячі людей, траплялися навіть
випадки людоїдства.

Симфонія мужності
Коли головний диригент Великого симфонічного орке‐

З розповіді флейтистки
блокадного складу оркестру
Галини Лелюхін: «Хитаючись від

слабкості, Карл Еліасберг обходив
госпіталі в пошуку музикантів. Удар‐
ника Жаудата Айдарова Еліасберг
відшукав у трупарні, де помітив, що
пальці музиканта злегка ворухнули‐
ся. «Так він же живий!» ‐ вигукнув ди‐
ригент. Люди приходили з фронту:
тромбоніст – з кулеметної роти,
валторніст – із зенітного полку… З
госпіталю втік альтист, флейтиста
привезли на санях – у бідолахи відня‐
ло ноги. Трубач прийшов у валянках:
розпухлі від голоду ноги не влазили в
інше взуття».

стру Ленінградського радіокомітету Карл Еліасберг (німець за
національністю) розкрив перший зошит партитури, то спо‐
хмурнів. Замість звичайних трьох труб, трьох тромбонів і чо‐
тирьох валторн у Шостаковича було вдвічі більше. Та ще він
додав ударних! Окрім того, на партитурі рукою композитора
написано: «Участь цих інструментів у виконанні симфонії
обов’язкова». І «обов’язкова» жирно підкреслено. Після голод‐
ної зими 1941‐го в оркестрі залишилося всього 15 осіб, а було
потрібно більше 100. Стало зрозуміло, що з тими небагатьма,
хто ще залишився, симфонію не зіграти. По радіо оголошува‐
ли, що запрошуються всі музиканти. Чоловіків навіть виклика‐
ли з лінії фронту – замість зброї вони мали взяти в руки
музичні інструменти.
День прем’єри у рідному місті було обрано не випадково. 9
серпня 1942 року гітлерівці мали намір захопити місто – у них
навіть були запрошення на бенкет у ресторані готелю
«Асторія». У день виконання симфонії всі артилерійські сили
Ленінграду були кинуті на придушення вогневих точок про‐
тивника. Незважаючи на бомби й авіаудари, зала філармонії
була повна. Бліді, виснажені ленінградці заповнили її, щоб по‐
чути присвячену їм музику. Велися трансляції по радіо, а та‐
кож по гучномовцям міської мережі. Твір чули не тільки
жителі міста, а й фашисти, які вважали, що місто практично
мертве. Після війни двоє колишніх німецьких солдатів, що во‐
ювали під Ленінградом, розшукали Еліасберга й зізналися:
«Тоді, 9 серпня 1942, ми зрозуміли, що програємо війну».
Сьома «Ленінградська» симфонія Шостаковича – це не про‐
сто великий музичний твір. У кожній ноті можна почути від‐
биток історії. Грандіозна композиція подарувала надію та віру
не тільки людям блокадного міста, а й усьому народу!
Головний редактор ‐
Єлизавета Мельник
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The Show
Must Go On

ХХте століття міцно увійшло в історію мистецтва і рясніє культовими
іменами і назвами. Однією з таких незаперечних легенд, безумовно, є
британська рокгрупа «Queen» і її видатний фронтмен Фредді
Мерк’юрі.
«Богемська рапсодія»  гарна можливість перегорнути сторінки історії
музичного колективу «Queen», дізнатися, з чого все починалося,
яким було їхнє сходження на музичний Олімп. Це чудова стрічка,
що розповідає про становлення групи, її творчі пошуки, визнання,
ключові події та багато іншого. Сюжет охоплює майже весь твор
чий шлях «Queen», починаючи з моменту знайомства Фредді з
Браяном Мейем і Роджером Тейлором і їхньої спільної роботи в
групі «Smile», закінчуючи одним з кульмінаційних і найбільш зна
чущих концертів  виступом на стадіоні Уемблі в рамках фе
стивалю Live Aid.

Команда - половина успіху

Багато в чому своїм фантастичним успіхом «Богемська
рапсодія» зобов'язана блискучій грі акторського складу.
Особливо вражає Рамі Малек, що втілив образ Фредді
Мерк’юрі, ім'я якого назавжди увійшло в історію музики.
Це була не просто мега‐талановита людина: він не боявся
кидати виклик стереотипам, виходити за рамки і межі
звичного, експериментувати. Як результат ми маємо
культові пісні, неймовірний звук, дивовижні творчі зна‐
хідки. Він був унікальною особистістю, яка має ней‐
мовірну кількість енергії і здатна заводити, зачарову‐
вати, захоплювати своїми виступами кілька сотень
тисяч людей. Для того, щоб максимально правдо‐
подібно відтворити легендарних музикантів,
знімальна група звернулася за допомогою до ни‐
нішніх учасників «Queen» ‐ Браяна Мея та Род‐
жера Тейлора.

Так звучить «Queen»

У фільмі приголомшливо звучить му‐

зика! Перед нами злегка відкривається завіса
того, як народжувалися знамениті мелодії і
тексти. Практично один в один відтворюють‐
ся деякі кліпи групи, наприклад, «I Want to
Break Free». Ми бачимо репетиції, студійні
записи, творчі пошуки колективу і, звичай‐
но, виступи, міць яких щоразу росте і свого
свого апогею досягає на пам'ятному Live
Aid. Цей виступ ‐ не просто 24 хвилини,
протягом яких музиканти виконали кіль‐
ка своїх хітів.
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Він і сьогодні вважається одним з найвеличніших
за всю історію рок‐музики. У цій картині відтворені
найдрібніші деталі, тому здається, що реально бачиш
перед собою той самий «Уемблі»! До речі, і натовп на кон‐
церті теж був живим ‐ для участі в цьому епізоді було
запрошено кілька тисяч глядачів. Протягом фільму ми
чуємо багато класної музики ‐ звучать знамениті хіти гру‐
пи, зокрема: Somebody to Love, We Will Rock You, Don`t
Stop Me Now, Love of My Life, Who Wants to Live Forever і,
звичайно, незрівнянна, революційна Bohemian Rhapsody –
ті самі 6 хвилин, які перевернули світ музики! Крім того,
фільм навіть починається незвично: фірмова заставка 20th
Century Fox тут виконується в рок‐інтерпретації ‐ саме в
дусі групи.

Нагороди

«Оскар» ‐ «Краща чоловіча роль» (Рамі Малек), «Кращий
монтаж», «Кращий звук» і «Кращий монтаж звуку».

«Золотий глобус» ‐ «Кращий фільм ‐ драма» і «Кра‐
щий актор в драматичному фільмі» (Рамі Малек).

Премія Гільдії кіноакторів США
ловіча роль» (Рамі Малек).

BAFTA
звук».

‐ «Краща чо‐

‐ Кращий актор» (Рамі Малек) і «Кращий

2020: Усе тільки починається

Незважаючи на те,

що після розпаду групи прой‐
шло вже 30 років, ажіотаж навколо «Queen» не вщухає:
журналісти намагаються з'ясувати подробиці яскравого
життя Мерк’юрі, шанувальники мріють про концерти, та й
самі музиканти не дають про себе забути. Наприклад,
Браян Мей став найкращим гітаристом усіх часів за вер‐
сією Total Guitar. Крім того, навесні Королівська пошта Ве‐
ликобританії вирішила випустити марки із зображеннями
учасників легендарного колективу на честь 50‐річчя гурту.
«Queen» стали третьою групою, яка удостоїлися такої
честі: раніше з'являлися марки з «The Beatles», а пізніше ‐ з
«Pink Floyd». Їх можна купити в поштових відділеннях з 9
липня. Цього року Мей, Тейлор і Ламберт збиралися в тур,
присвячений ювілею «Queen». На офіційному сайті можна
знайти список міст, де повинні були відбутися концерти:
Париж, Амстердам, Мюнхен... На жаль, усе скасували
через пандемію, тож тепер ми почуємо улюблених
виконавців лише в 2021‐му.

«Богемська рапсодія» ‐ гідний уваги фільм про
історію групи «Queen». Глядач отримає можливість занури‐
тися в творчу атмосферу, зазирнути за лаштунки і побачи‐
ти, як з’являлося приголомшливе шоу, що увійшло в
історію. Це подія, яку не можна пропустити! Приємного
перегляду!
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Композитор сонячної Італії
о,Енніо Морріконе
у
м

Суму‐
У С
ємо,
пам'я‐
тає‐
мо...
Гарна цифра 2020, на жаль,
не принесла очікуваного
дива. Цей рік виявився
досить важким,
наповненим стражданням і
скорботою. 6 липня світ
сколихнула чергова втрата
в світі музичного
мистецтва – на 92му році
життя помер оскароносний
італійський композитор
Енніо Морріконе.

є

у
м
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При тому, що у композитора
склалася чудова кар'єра в Голлівуді,
він так і не вивчив англійську мову.
Морріконе спілкувався з усіма
американцями через перекладача і
нітрохи цього не бентежився.
Кадр з фільму «Хороший,
поганий і потворний».
Музика цього фільму
визнана найбільш
пізнаваною в історії кіно

Маестро народився в Римі в 1928 році,
коли Італію очолював фашистський диктатор
Беніто Муссоліні. Він навчався музиці у свого
батька, трубача, що грав у невеликих орке‐
страх. Хлопчик був вундеркіндом: у 6 років
почав писати свої перші мелодії, а у 12 ‐ всту‐
пив до Римської консерваторії, де вивчав гру
на трубі, хорову музику і композицію. Згодом
молодого музиканта помітили й запросили в
оркестр престижної Академії Санта‐Чечілія.
Спочатку він писав музику для театральних
постановок і радіопрограм, потім був аранжу‐
вальником студій звукозапису, де працював з
деякими відомими італійськими поп‐зірками
1950‐х і 1960‐х років.
Визнання Морріконе принесла дружба з
італійським режисером Серджіо Леоне: у
1960‐х роках композитор писав музику до
вестернів з Клінтом Іствудом в головній ролі.
Серед них так звана «доларова трилогія» ‐
«Жменя доларів», «На кілька доларів більше»
і «Хороший, поганий і потворний». Згодом го‐
ловна тема з останнього фільму стане візит‐

ною карткою композитора. Це все була експе‐
риментальна, незвичайна музика: Морріконе з
легкістю використовував нетрадиційні інстру‐
менти, такі як єврейська арфа, посилена губна
гармошка, труби маріачі, англійський ріжок й
окарина – стародавній китайський інструмент у
формі яйця. Свист, тріск батога, постріли і звуки
диких тварин, включаючи койотів – музика су‐
проводжувалася справжніми звуками приро‐
ди.
Енніо Морріконе прожив дуже довге і насиче‐
не життя, став автором музики приблизно до
400 картин і 100 окремих творів для оркестру.
Його головними рисами були працездатність і
багатосторонність: він міг паралельно писати
класичну, серйозну музику для арфи і фортепіа‐
но, складати щось легке, фонове для радіопо‐
становок, грати в джаз‐оркестрі і проявляти
себе як віртуозний аранжувальник чужих
творів. За свою творчість композитор отримав
безліч нагород ‐ Великий хрест ордена «За
заслуги перед Італійською Республікою», чоти‐
ри «Греммі», два «Оскара», дев'ять «італійських
«Оскарів» ‐ премій «Давид ді Донателло», шість
премій BAFTA, три «Золотих глобуси»...

Енніо Морріконе ми будемо пам’ятати зав‐
жди, адже він залишив нам свої чудові твори.
Без деяких його композицій просто неможливо
уявити XX століття. Енніо Морріконе – це геній,
який довів, що музика в кіно ‐ не допоміжний
інструмент, а повноправний головний герой.

«Я думаю, що світ вже нічого не
врятує. Можливо, любов, і то
навряд чи. Музика може втішити,
особливо людей з чутливою
душею, які ще не розучилися
відчувати, співпереживати,
переживати, не стали циніками»
11
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Наскільки
гарний
клавесин?
Питання, чи є клавесин найвеличнішим інстру‐
ментом всіх часів і народів, ‐ все одно, що питан‐
ня, чи може птах літати? Ну а чому клавесин
найкращий інструмент у світі навіть сьогодні ‐
розберемося нижче.

Унікальність клавесина

Усім відомо, що кращі речі в світі народжуються в
Італії. Опера, піца, телефон – усіх не злічити. У 1397
році перший клавесин також сконструював італійський
майстер з Падуї. Інструмент буває різних типів: з од‐
ним, двома і трьома мануалами. І ні, мануали не мають
нічого спільного з масажем (мануальна терапія). Мануал
‐ це клавіатура для гри руками, на відміну від органу, де
таку назву має ножна клавіатура. Струни для клавесина
створюються таким чином, щоб їх можна було чіпляти
або згинати, а не вдаряти або стукати, як це відбуваєть‐
ся на фортепіано. Чистий резонанс, що виникає при
взятті струни, виявляє її неповторний природний тон.
Адже всім відомо, що ангели не вдаряють по струнах
своїх арф, а м'яко торкаються до них. Музика для кла‐
весина ‐ одна з найскладніших, хитрих і цікавих музич‐
них творів. Композитори французької школи досягли
неабиякого успіху в цьому жанрі.
Надзвичайна популярність прийшла до клаве‐
сину у період бароко. Така любов пояснюється тим, що
він не тільки надзвичайно звучить, а й виглядає приго‐
ломшливо. Протягом багатьох років художники й
ремісники дійсно зі шкіри пнулися, коли справа дохо‐
дила до дизайну й оздоблення інструменту. Як розкіш‐
ний Lamborghini або Tesla, клавесин був необхідним
доповненням до будь‐якого заможного культурного
домашнього господарства. Він був дуже схожий на
фортепіано, яке стояло в кожному салоні початку 20‐го
століття.
Тепер, коли ви краще познайомилися з особливостя‐
ми інструменту і виконання сподіваюся, вам захочеться
поспішити послухати клавесинну музику або навіть
придбати справжній клавесин. Це може стати почат‐
ком роману з найвеличнішим інструментом.
студентка ІІ курсу ‐
Віра Барсукова
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Клавесин був улюбле‐
ним
інструментом
Франсуа Куперена,
і, за словами сучас‐
ників, він грав на ньо‐
му
з
неземною
досконалістю. Велику
цінність представляє
його трактат «Мистец‐
тво гри на клавесині»,
опублікований у 1716
році. У ньому міститься ряд найваж‐
ливіших методичних вказівок щодо ви‐
разних прийомів гри, аплікатури, а також
підкреслюється особлива роль мелізма‐
тичних
прикрас.

Жан Рондо ‐ викона‐
вець надзвичайного та‐
ланту і майстерності. Ви
можете в повній мірі на‐
солодитися
таланови‐
тою
грою
Рондо,
послухавши його аль‐
бом Ver go. Він ней‐
мовірний, тільки шкода,
що у нього немає гребін‐
ця і виглядає він дуже незачесаним.
Обов'язково послухайте
клавесиністку
Елейн
Компарон. Відмінною
манерою її виступів є те,
що дівчина вважає за
краще грати стоячи. Як
пояснення вона наводить
як картини голландського
живописця XVII століття
Вермера
Делфтського.
Елейн називає себе представницею по‐
коління рок‐н‐ролу.
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Життя в стилі джаз
Прихід 2020 року нагадав про моду на стиль епохи, яка починалася 100 років тому. «Ре
вучі двадцяті», «золоті двадцяті», «божевільні двадцяті»  як тільки не називали десятиліт
тя, яке прийшло на зміну періоду великих випробувань і страждань. Будьякий з цих
епітетів підкреслював особливість нового часу, його надзвичайну життєву енергію. У лю
дей, які пережили Першу світову війну, з’явилися надії, бажання жити на «повну котушку» і
веселитися так, немов кожен в душі вже розумів, що незабаром світ знову опиниться на
порозі біди.

Поринути в бурхливі 20‐
ті можна в лондонському
театрі «Садиба Гетсбі»,
де влаштували виставу
про легендарну епоху, а
актором є кожен глядач.
"Ви купуєте квиток і по‐
трапляєте на вечірку. Ви
‐ гість, частина вистави,
частина вечора. Історія
Гетсбі
розгортається
навколо вас", ‐ розповідає
Олівер Тавс, актор, що
виконує роль Джея Гет‐
сбі.

Двадцяті роки у США не
дарма звуться ревучими ‐ після
Першої світової війни країна сти‐
кається з періодом небувалого
економічного зростання: на ву‐
лиці виїжджають сотні розкіш‐
них автомобілів, в житлових
будинках з'являється електричне
світло… Нові технології, здаєть‐
ся, дають людству безмежну
владу над світом. Бурхливо ро‐
звивається й масова культура:
сотні тисяч американців слуха‐
ють неймовірно популярний
джаз, мільйони не відриваються
від новомодних радіопрограм, а
Голлівуд немов з конвеєра ви‐
пускає один кіношедевр за ін‐
шим.
Саме
в
двадцяті
закладають і легендарні нью‐
йоркські хмарочоси, побудовані

13

в привнесеному з Європи
стилі ар‐деко. Нові божевіль‐
ні танці підкорюють вечірки і
наводять жах на респекта‐
бельних матрон з їхніми ста‐
ромодними поглядами на те,
що можна вважати пристой‐
ним. Скандал та й годі! США
того
часу — це країна
контрастів. Шалений ритм
економічного розвитку, що
втілював матеріальний про‐
грес, новітні досягнення нау‐
ки і техніки, вдосконалення
побуту поєднувалися з вой‐
овничим політичним консер‐
ватизмом. Його найяскраві‐
ший прояв – прийняття «сухо‐
го закону».
Продовження на сторінці 14
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Пік американського криміналу

припав на епоху сухого закону. За задумом
прихильників реформи, заборона алкоголю
мала витягнути Америку з безодні пороку й
розпусти і знову наставити її на шлях істин‐
ний. Але влада жорстоко помилялася: жителі
США любили промочити горло, і, якщо уряд
забороняв їм це робити, за справу бралися ті,
хто міг вгамувати їхню спрагу ‐ американські
гангстери. Саме тоді з банди негідників вини‐
кали розгалужені злочинні синдикати та цілі
кримінальні імперії.
Бездоганні костюми, ризиковані погоні, під‐
пільні казино, дорогі сигари та заборонений
алкоголь ‐ саме таким ми уявляємо яскраве
життя легендарних американських мафіозі,
чия слава пережила і їх самих, і епоху роз‐
квіту організованої злочинності у США.
Підпільний світ мафії хвилював уяву людей
багато років. На бандитів дивилися, як на
визволителів, які боролися зі злісним урядом.
Вони були Робін Гудами робітничого класу,
протиставляли себе нездійсненним і суворим
законам. Мабуть, найвідомішим гангстером
за всю історію став Альфонсо Габріель Капо‐
не ‐ один з горезвісних «батьків» злочинного
бізнесу всієї країни. Кримінальна імперія,
створена Аль Капоне, трималася головним
чином на бутлегерстві й гральному бізнесі.
Це приносило величезні доходи, і колишній
бідняк з кварталу мігрантів вважав своїм
обов'язком ділитися із знедоленими. Так у
Брукліні з'явилася ціла мережа безкоштовних
їдалень для безробітних. Не можна сказати,
що це був його власний альтруїзм: благодій‐
ність завжди була природною для італійської
мафії, що складається з сімейних кланів. Тож,
Капоне лише наслідував традицію.

Увага!!!

Цікаві факти
1. Завдяки цьому гангстерові з'явився вираз
«відмивати гроші». З метою легалізації
доходів він створив мережу дешевих
пралень ‐ звідти й пішла ця крилата
фраза.

2. В ході боротьби за переділ сфер впливу в

Чикаго банда Капоне витіснила всіх
конкурентів. За п'ять років було вбито
понад п'ятсот осіб.

3. Офіційно Аль Капоне мав меблевий
бізнес. Він настільки вміло замітав сліди, що
зрештою був заарештований не через свої
незліченні злочини, а за несплату податків.
4. Гловне правило успіху мафіозі ‐ «Добрим
словом і пістолетом можна добитися
більшого, ніж просто добрим словом».
5. Аль Капоне належить відома фраза

«Нічого особистого ‐ просто бізнес», яка
набула широкого поширення після виходу
роману «Хрещений батько».

Ці часи увічнив у балеті «Бик на даху» французький
композитор, учасник Шістки Даріус Мійо

6. Легендарного Френка Сінатру свого часу
підозрювали у зв'язках з мафією. Заголовки
газет тоді кричали: «Ганьба Синатрі!», але
сам співак називав такі заяви брехнею.
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хи в цілому. «Флеппер» можна
перекласти як «хлопавка». А
вони і справді були як хлопав‐
ки в цих сукнях, розшитих бі‐
сером,
намистинами
і
блискітками, сяючих, яскравих
і спокусливих. «Перша харак‐
терна риса суконь періоду
1920‐х ‐ це вибух кольору.
Жінка хотіла бути поміченою.
Наступна ознака ‐ це довжина.
Тут було видно голі ноги і руки.
Дуже мало вбрань мали рука‐
ва. Це був прорив» ‐ роз‐
повідає
Леслі
Верріндер,
власник антикварного магази‐
ну «Tin
n collectables».
Габріель Бонер Шанель ‐ французька
модельєр, яка заснувала модний
будинок «Chanel» і зробила суттєвий
вплив на європейську моду XX
століття.

Двадцяті роки минулого
століття  можливо, найбільш
виразна, найбільш захоплю
юча епоха в історії моди. І
точно одна з найбільш рево
люційних. Настав час, коли
жінки все сильніше відчували
себе окремими особистостя
ми, а не декоративним додат
ком до чоловічого світу.
Справжнім прориву стало на
дання жінкам виборчих прав.
«Ревучі двадцяті», «Золоті
двадцяті», «Божевільні два
дцяті»  ці роки переповнені
красою і стилем. Вони пото
пали в новизні та змінили
уявлення про жіночність. Мад
лен Віонне, мадам Пакен, се
стри Калло, Жанна Ланвен і,
звичайно, Габріель Шанель 
на світову арену виходить
ціла плеяда жіноккутюр'є. Во
ни поклали до скарбниці
світової моди величезну кіль
кість новаторських ідей, що
згодом стали вічною класи
кою.

Королеви
епатажу

Словом «флеппер» спо‐
чатку називали сукні, але потім
це слово приклеїлося і до дівчат,
які носили ці сукні, і до всієї епо‐

Vintage
makeup

Макіяж 20‐х ‐ це яскраво‐
червоні або фатальні темно‐
червоні губи, пломеніючі пля‐
ми рум'ян на щоках, тонкі й яс‐
краво
прокреслені
брови,
накладні вії, темні тіні і чорна
підводка, що роблять погляд
глибоким і драматичним. Жін‐
ки надихалися зовнішністю ак‐
трис
німого
кіно.
Глорія
Свонсон, Клара Боу, Мері Пік‐
форд
були
справжніми
законодавицями моди та бук‐
вально
змінили
погляди
суспільства на красу. Губна по‐
мада, туш, олівець для очей,
пудра ‐ жінки 20‐х років про‐
сто не уявляють свого існуван‐
ня без цих «радощів життя».

Незамінними атрибутами стилю
дівчата 20‐х стали головні убори,
аксесуари для волосся і довга
нитка перлів, що надає образу
кінематографічного шику.

Після виходу в 1922 по‐
вісті Віктора Маргеріта «La
Garçonne» («Гарсон» ‐ «Хлоп‐
чик») нова мода отримала чітке
визначення. Цей літературний
твір викликав у суспільстві ве‐
ликий скандал. Стало модним
Моделі суконь відрізняються
не тільки одягатися «а‐ля гар‐
вражаючою
простотою фасону,
сон», а й вести себе в стилі «а‐
але
основна
риса моделей ‐
ля гарсон» ‐ відкрито користу‐
не'мовірна
розкіш
обробки. Бісер,
ватися косметикою, коротко
паєтки
та
стрази
не просто
стригти волосся, курити цигар‐
використовуються
в якості
ки в довгих мундштуках, води‐
декору,
ними
буквально
ти машину, робити кар'єру,
«зашивають» усю поверхню
обирати та змінювати чоловіків
тканини.
Бахрома ‐ елемент, який
і ... танцювати, танцювати, тан‐
для
тієї
епохи стилю став
цювати!
ключовим і знаковим.
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Ніщо інше не уособлює так дух й
ейфорію 1920‐х, як чарльстон. Були в

той час й інші танцювальні хіти. Шаленою
популярністю користувалися вальс, танго,
фокстрот, твіст, макарена і навіть брейк‐
данс. Але жодному з цих танців не вдалося
настільки вплинути на людей і користувати‐
ся такою популярністю у цілих поколінь, як
чарльстон. Минуло 100 років, але Америка
початку 20‐го століття і сьогодні асоціюєть‐
ся саме з цим танцем.

Король танцю

Чарльстон став популярним після того, як у 1923 році
з’явився разом з однойменною піснею в бродвейському
мюзиклі «Runnin 'Wild». Танець і сьогодні не забутий! У
всьому світу діють сотні фан‐клубів, влаштовуються
змагання і конкурси на кращих виконавців. Однією з
найяскравіших представниць цього сталю є українка
Ксенія Пархацька. Витончена, ексцентрична і сповна
образів, вона є одним з найбільш цікавих і різнобічних
артистів у світі свінгова танців. Ксенія виступає біг‐
бендами і музичними колективвами Іспанії, США,
Швеції,
Бельгії.

Походження його невідоме. Жителі
міста Чарльстон на півдні США приписують
винахід танцю собі. Інші називають його
батьківщиною острова Кабо‐Верде. Хай там
як, зрозуміло одне ‐ чарльстон має афри‐
канське коріння. Спочатку його танцювали
чорношкірі роботяги під джазову музику,
тому чарльстон асоціювався з нижчими вер‐
ствами населення. Свого часу скандальний
танець навіть був заборонений церквою че‐
рез різкі, розв'язані рухи й близькість між
чоловіком і жінкою. Комбінація особливого
типу джазової музики та вишуканих манер
на слизькій підлозі підпільного бару змушу‐
вала різко рухати ногу носком всередину й
назовні. Це рух під назвою «свівл» і став
основним кроком танцю. Чіткої схеми, за
якою потрібно танцювати, не існує ‐ тут
важлива імпровізація та відповідний настрій.
Однак такий підхід оцінили в підвалах, не‐
легальних казино й барах, де чарльстон під‐
хопили противники сухого закону і
флеппери ‐ дівчата, які виступали за еман‐
сипацію жінок. Чарльстон став символом
епохи джазу і вечірок, якими славилися
бурхливі 20‐ті.

У ритмі джазу

Луї Армстронг ‐ американський джазовий трубач,

вокаліст і керівник ансамблю. Він людина‐епоха.
Армстронг стояв біля витоків зародження джазу і став
частиною його історії. Музиканта по праву вважають
однією з найвпливовіших персон в світі джазової музики.
Визнанням всесвітньої ролі джазу стало проголошення
ЮНЕСКО в 2011 році Міжнародного дня джазу, який
відзначається щорічно 30 квітня. Народившись 100 з
невеликим років тому в Новому Орлеані, Він захопив
увесь світ своєю неповторністю.
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Після жахів війни люди були під вла‐
дою музичної ейфорії. Усі верстви суспіль‐
ства захоплює новий незвичайний стиль ‐
джаз. Що таке джаз? Це хвилюючі ритми,
приємна жива музика, що безперервно ро‐
звивається і рухається. Винахідливість, а та‐
кож пристрасть, якою наповнені джазові
композиції, не мають меж.
Джаз з'явився і поширився як танцювальна
музика. У ньому тісно переплітаються рит‐
ми, обрядові співи і робочі пісні афроамери‐
канців, а також гармонії музики білих
переселенців. Іншими словами, це ім‐
провізаційний жанр, що з'явився в результаті
злиття західноєвропейської і західноафри‐
канській музики.
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«Джаз»  це жаргонне слово, яким
спачатку називали все енергійне і
лихе, не тільки музику. Тільки
наприкінці 1910х років воно стало
позначати тодішню модну музику з
Півдня США, До речі, писали ще не
jazz, а jass.
Джаз народився в Новому Орлеані. І не дивно,
адже своє прізвисько "Безтурботне місто"
він отримав завдяки багатолюдним нічним
клубам і живим виступам музикантів

Перша і найважливіша особливість джазу – імпровізація. Ще одна не менш значуща
риса ‐ ритмічна свобода. Саме завдяки їй виникає відчуття невагомості і безперервного руху
вперед. Згадайте будь‐яку джазову композицію. Здається, що виконавці невимушено награють
якусь чудову і приємну на слух мелодію. Ніяких суворих правил, як у класичній музиці, ‐ тільки ди‐
вовижна легкість і безтурботність. Джазова лихоманка тривала приблизно півтора десятиліття: з
середини 20‐х до кінця 30‐х рр. Ніколи більше джаз не був настільки популярний.

Мотор і ... Знято

ХХ століття було століттям не тільки двох
світових воєн, а й століттям кінематографа, його за‐
родження, розвитку і трансформації. З 20‐х років у
розвитку кіно починається новий, мабуть, найяс‐
кравіший і найнасиченіший період. Приносять свої
перші плоди інтенсивні пошуки виразних засобів,
здатних перетворити кіно з ярмаркового атракціону
на справжнє мистецтво. Так почалася епоха німого
кіно, яке було найбільш популярною і доступною
розвагою США в ті роки

Німе кіно ‐ найчистіша форма кінематографа. У
ньому є щось загадкове й привабливе. Образотвор‐
чі та художні можливості німого кіно були надзви‐
чайно високими. На відміну від звукового кіно, у
«великому німому» завдання перед акторами стоя‐
ло дещо інше ‐ передати емоції без використання
слів. В результаті виробився абсолютно особливий,
неповторний стиль спілкування з глядачем за допо‐
могою міміки і жестів. Зірки німого кіно без допо‐

моги слів і спецефектів могли передати
таку гаму емоцій і почуттів, яка не снилася
багатьом сучасним акторам. Крім того,
кіносеанси на початку XX століття не були
повністю беззвучні ‐ зазвичай показ мав
музичний супровід для фортепіано або не‐
великого оркестру. Професія піаніста в
кінотеатрі називалася «тапер». Чимало ме‐
лодії їхнього репертуару дійшли до наших
днів.
Німе кіно було інтернаціональним, як му‐
зика, ‐ досить було перевести титри. Але і
титри поступово зникали, завдяки чому
виробилась особлива кіномову: не тільки
мімічна, а й операторська. З приходом зву‐
ку кіно втратило інтернаціональність і
універсальну виразність. Тепер багато
фільмів можна не показувати, а транслю‐
вати по радіо. Це не просто криза, це два
кроки назад в сторону сфотографованого
театру, про що попереджали всі класики.
Тобто кіно пішло найпростішим шляхом.
Німе ж кіно актуальне в будь‐який час. Йо‐
го епоха тривала недовго, але залишила
великий слід у розвитку кінематографа.
У 2011 році в прокат вийшов фільм
«Артист» ‐ чорно‐біла романтична комедія
в стилістиці німого кіно. Стрічка
отримала премію «Оскар» за кращий фільм
і заслужила безліч похвальних відгуків від
світових кінокритиківв
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Одним з найбільш творчих і впливових лю
дей в епоху німого кіно був Чарлі Чаплін.
Це універсальний митець кінематографа,
уособлення поняття «зірка», творець одно
го з найзнаменитіших образів світового кі
но  образа бродяги Чарлі, що з'явився в
короткометражних комедіях. Тож не дивно,
що в 1972 році Чарлі Чаплін отримав
премію «Оскар» «за безцінний внесок у те,
що в цьому столітті кінематограф став мис
тецтвом». І хоча звук з'явився у фільмах
вже в 1927 році, «великому німому» він за
лишався вірним більше десятиліття. «Все
таки шкода німе кіно. Яке задоволення бу
ло бачити, як жінка відкриває рот, а голоси
не чутно»,  сміявся актор.

У світі є багато "вічних" воєн: Canon про
ти Nikon, CocaCola проти Pepsi. У
суспільстві кінолюбителів почесне місце
подібних битв займає суперечка про те,
хто ж був більш великим коміком  Чарлі
Чаплін або Бастер Кітон? Шлях до слави
у обох був схожий  вони народилися в
сім'ях артистів і з'являлися на сцені з ди
тинства. На початку 1910х обидва коміки
стають зірками театральної (а точніше во
девільної) сцени. Кожен використовував
свій класичний образи. Один був бродя
гою, другий  людиною з кам'яним облич
чям. При цьому за весь час Кітон так
жодного разу і не посміхнувся на камеру.
До початку 30х обидва активно знімають
фільми, а преса намагається вирішити,
хто ж кращий. До слова, саме в 20х
коміки влаштували невелику "війну тит
рів", змагаючись, у кого в фільмі буде
менше тексту. Переможець, правда, вже
забутий. Крім цього епізоду, артисти ніко
ли не перетиналися публічно, не любили
обговорювати один одного і були виключ
но
доброзичливі.
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