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БЕЗ МЕЖ
14 грудня 2017 року в
Сєвєродонецькому
коледжі
культури і мистецтв імені Сергія
Прокоф'єва
відбувся
концерт
«Мистецтво без меж». Побувавши
на цьому заході, представляємо
до вашої уваги свої враження.
Це був перший візит викладачів
та
студентів
Дрогобицького
музичного коледжу імені Василя
Барвінського
до
нашого
навчального закладу. Це і стало
приводом
для
концерту
«Мистецтво
без
меж».
Концертна
програма
розпочалася виступом капели
бандуристів, художнім керівником
якої
є
Ореста
Пришляк.

Музиканти
виконали
твір
І.Карабиця ‐ «Де вітер землю
голубить».
Одразу слухачи відчули високий
рівень професійної майстерності

виконавців.
У виконанні капели ми почули
твори Барвінського ‐ «Що то за
предиво», Шамо ‐ «Києве мій»,
Пономарьової ‐ «Заспіваймо пісню
про Україну» та інші перлини
української
музики.
Дует бандуристок «Берегиня»
виконали
композиції
«Невільничий ринок у Кафі» та
«Ой
чия
то
хижа?».
Оркестр українських народних
інструментів під керівництвом
Ю.В.Чумака
зіграли
твори
Адамцевича, Кос‐Анатольського,
Попійчука. Ми мали змогу почути
такі українські народні музичні
інструменти, як цимбали та
дримба.
Концерт триває і досі. Зараз
черга
наших
викладачів
та
студентів продемонструвати свої
музичні
подарунки
гостям.
Естрадний
оркестр
під
керівництвом С.В.Бихуна яскраво
виконує «Summer me» Гершвіна.
Аби ви мали змогу уявити всю
масштабність заходу, пропоную
до
вашої
уваги
декілька
фотографій
з
концерту.
А ми на місці насолоджуємося
чудовими
музичними
композиціями
у
виконанні
естрадного
оркестру.
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ИНТЕРВЬЮ
С ДМИТРИЕМ ПЕРЕЯСЛОВЦЕМ
Дмитрий Нордович Переясловец – преподаватель Северодонецкого об‐
ластного музыкального колледжа им. С.С. Прокофьева, дирижёр симфониче‐
ского оркестра. В интервью Дмитрий Нордович рассказал о своём пути в
профессии музыканта‐исполнителя и дирижёра, поделился своими творче‐
скими планами
‐ Дмитрий Нордович, как Вы
решили
стать
музыкантом?
Определение Вашего жизненного
пути было естественным для Вас?
‐ Да, это было личное большое
желание. После 7‐го класса школы я
определился, что музыка будет
делом моей жизни. Как это
произошло
‐
я
не
знаю.
‐ Всё‐таки выбирая путь, мы
руководствуемся расположением к
нему. Какие данные позволили Вам
стать
музыкантом?
‐ Прежде всего желание. А так
Господь наделяет всех по разному
способностями. В какой‐то степени
меня наделил, и я для себя решил,
что
не хочу
больше ничем
заниматься, что то смысл моей
жизни. И я не жалею, не
разочарован.
‐ Как долго длится Ваша
педагогическая
и
дирижёрская
деятельность?
‐ Дирижёрская ‐ шестой год, а
педагогическая ‐ двадцать лет.
‐ А теперь хотелось бы узнать у Вас
как у дирижёра: с каким чувством
Вы
выходите
на
сцену?
‐ С чувством желания качественно
сделать
музыку.
‐
Талантливый
дирижёр
почувствовал произведение. Как
передать
своё
ощущение
исполнителям?
‐ Нет абсолютно одинаковых
дирижёров, не бывает, как, наверно,
и одинаковых музыкантов. Каждый
по‐своему передаёт, как умеет, как
чувствует. Я стараюсь сделать это
эмоционально и в то же время
вмещать и логику, то есть в
сочетании
с
эмоциями.
‐ С нашими исполнителями легко
работать?
‐ Тяжело, конечно, потому что они ‐
студенты, потому что они многого
не умеют, многого не понимают.

Многие не понимают вообще, что
они здесь делают. Не каждому дано
прийти
на
первый
курс
с
пониманием того, что ты хочешь от
музыкального училища и вообще
от этой профессии. И ведь каждый
год меняется студенческий состав,
как бы получается, что я отчасти
начинаю работу с нуля. Это грустно,
но так определено, ничего не
сделаешь.
‐ А если вдруг что‐то на
выступлении
пошло
не
так,
дирижёр должен винить себя или
исполнителей?
‐ Если я виноват, то я виню себя, а
если музыканты ‐ никого, у нас же
студенческий оркестр. Логично, что
они ошибаются. Это же учебный
процесс.
Мы
же
не
концертирующая единица. Бывает...
Но я стараюсь настраивать так
музыкантов,
чтобы
они
ответственно подходили к этому
процессу. На мой взгляд, любой
музыкант, который выходит на
сцену, хочет сделать свою работу
как можно лучше. Другое дело
"получается ‐ не получается". Но все
стараются.
‐ А как Вы готовитесь к
выступлениям?
‐ Перед тем, как прийти в оркестр,
нужно
хорошенько
выучить
партитуру. Я не знаю... Нет такого
ритуала. Для меня это просто
рабочий процесс, который мне

очень нравится. Причём сам процесс
нравится
больше
всего.
‐ А кого Вы считаете гениальными
дирижёрами? Кто для Вас является
эталоном дирижёрского мастерства?
‐ Я не настолько маститый дирижёр,
чтобы судить. Конечно, я читал о
многих дирижёрах, но чтобы понять,
насколько они гениальны, надо с
ними общаться, ходить на их
концерты. Выдающихся очень много,
а что такое гениальность ‐ это
вообще вопрос спорный. Поэтому я
бы просто не хотел углубляться,
вешать
ярлыки.
Кто‐то
более
гениален, кто‐то менее гениален.
‐ Среди произведений, которыми
Вы
продирижировали,
какие
являются
Вашими
самыми
любимыми?
‐ Безусловно, это Второй концерт
Рахманинова (первую часть мы
играли), это "Голубая рапсодия"
Гершвина,
это
первая
часть
симфонии
Калинникова.
Их
достаточно много. Это самые яркие
примеры.
‐ А над какими произведениями Вы
сейчас работаете? Что в Ваших
творческих
планах?
‐ Сейчас, на мой взгляд, очень
интересное произведение ‐ первая
часть Четвёртой симфонии Онеггера.
Никогда она не исполнялась, не
звучала в наших стенах. Это
необычное произведение автора
середины прошлого века. Мне очень
нравится. Не все оркестранты её
понимают сразу, что мне очень
нравится. Музыка в процессе работы
какими‐то
гранями
начинает
открываться,
краски
начинают
играть. Интересно, когда не сразу
раскрывается произведение, а через
время.
‐ Спасибо Вам за интервью,
Дмитрий Нордович. Желаю Вам
творческих
успехов!

Альона Шуліка, студентка ІV курсу,
Анастасія Михайлова, керівник,
викладач ПЦК "Теорія музики"
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концерт

У ПОЛОНІ ВІЧНОЇ КРАСИ
У Сєвєродонецькому коледжі
культури та мистецтв відбувся
святковий концерт «У полоні
вічної краси». Програма концерту
вразила жанровим і стильовим
різноманіттям.
Твори,
які
прозвучали
в
цей
вечір,
задовольнили смаки найширшої
слухацької
аудиторії.
Пісня подібна ніжній імлі, що,
піднімаючись
з
озера,
розливається
по
безмовного
долу. Ці слова підтвердили
музиканти‐вокалісти. У виконанні
хору прозвучали твори різних
композиторів. Було виконано
фрагмент «Сонце встало» з опери
Сметани,
«Старий
пруд»
Шибаєва, «Женихи» Штогаренка,
хор «Ой, посіяв козак гречку» з
опери
«Перекоп»
Мейтуса.
Художній керівник колективу ‐
Ольга Міхалєва, концертмейстер
‐
Ганна
Посошко.

Викладачі музичного училища
виступали на концерті в якості
солістів. Ліричну композицію
подарувала слухачам Людмила
Васецька,
викладач
відділу
академічного
співу.
Композиція «Політ метелика»
віртуозно прозвучала у виконанні
талановитих
флейтистів
–
Максима Копилова і Мілени
Заїки.
Чудовий романс «Утро» був
представлений
слухачам
у
виконанні Дар'ї Бугайової та
Олександра
Пшеничного,
концертмейстер
–
Олена
Шалайкіна. Цікавим фактом є те,
що автор цього твору – викладач
коледжу
Олексій
Антонов.

Також сольними виступами
порадували
слухачів
Дар'я
Бугайова,
Олександр
Пшеничний, Альбіна Голенач,
Вероніка Зубко, Ілля Манчук,
Ірина
Бондарчук.
У концерті взяв участь
вокальний
ансамбль
«Mixed
voises», художнім керівником
якого
є
Галина
Крупкіна,
концертмейстер
–
Наталія
Пасічник.
Подарунок слухачам зробили
Олексій Борисов і Олексій
Дорошенко, які віртуозно
виконали «Вальс» Шопена.
Цей твір входить до
скарбниці
світової
музичної
культури.
Також у концерті взяв
участь
камерний
хор,
художнім
керівником
якого є Ольга Міхалєва.
Естрадний
хор
(художній
керівник
–
Юлія Бражнікова) виконав
«Оду
до
радості»
Бетховена.
В якості соліста виступив
талановитий
Олександр
Полстянкін, також були залучені
учні
школи
педагогічної
практики.
Музиканти – студенти і
викладачі
відділу
духових
інструментів під керівництвом
Олександра Погорєлого також
порадували слухачів виконанням

«Шуточної»
Хачатуряна.
Олександр Полстянкін виконав
ще дві чудові композиції під
супровід оркестру – пісні «Два
кольори»
та
«Ділайла».
Також слухачі мали можливість
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почути симфонічний оркестр,
диригентом якого є Дмитро
Переясловець. Альбіна Голенач
виконала арію Лауретти з опери
Пуччіні «Джанні Скіккі»
під
супровід
цього
колективу.
Фінальним акордом концерту
стало виконання симфонічним
оркестром
«Вальсу‐фантазії»
Глінки. Сам композитор писав про
свій твір: «Ця музика нагадує дні
кохання та молодості». Лірика
твору виринала з‐поміж струн.
Музика лунала, і було враження,

що
мало
Всесвіту.
Дві години пронеслися як одна
мить. Кожен номер програми
публіка зустрічала оплесками.
Успіх вечора не викликав жодних
сумнівів. Це в черговий раз
підтверджує,
що
Сєвєродонецький
коледж
продовжує з честю виконувати
свою роль культурного осередку
серйозної класичної музики, а
наші талановиті музиканти в місті
затребувані
й
улюблені.
Концерт випромінював оптимізм,
іскристий
гумор
і
душевну
теплоту. Творчий запал учасників
концерту і поетична атмосфера,
створена
ведучими
концерту
Наталією Пасічник та Сергієм
Папушоєм – і ось святковий
настрій!

Альона Шуліка, студентка ІV курсу,
Анастасія Михайлова, керівник,
викладач ПЦК "Теорія музики"
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МУЗИЧНИЙ ФЕСТИВАЛЬ НА ГАЛИЧИНІ
У лютому 2018 року, з нагоди
130‐ї річниці від дня народження
видатного українського компози‐
тора, піаніста, педагога Василя
Барвінського, Дрогобицький му‐
зичний коледж імені Василя
Барвінського започаткував музич‐
ний фестиваль «Українська музика
в часі і просторі». Оскільки нещо‐
давно ми мали велику приємність
познайомитися з колегами із Га‐
личини у нас, на Луганщині, та
встигли міцно потоваришувати, то
ж із задоволенням відгукнулися на
запрошення відвідати музичний
фестиваль. Невеличка делегація з
Сєвєродонецького
коледжу
культури і мистецтв імені Сергія
Прокоф’єва у складі директора ко‐
леджу Яворської Марини Влади‐
славівни, завідуючої навчально‐
методичним кабінетом Міхалєвої
Ольги Євгеніївни та студентки ІІІ
курсу спеціалізації «Фортепіано»
Кулічкової Ангеліни також долу‐
чилася до цього справжнього мис‐
тецького свята. З 15 по 18 лютого
у Дрогобицькому музичному ко‐
леджі вирувало справжнє багато‐
канальне музичне торнадо. Кожен
день фестивалю був сповнений
такого потужного музично‐есте‐
тичного та емоційного задоволен‐
ня і натхнення, що того заряду має
вистачити
дуже
надовго!

Перший день фестивалю розпо‐
чався з науково‐практичної кон‐
ференції «Музична Україніка».
Головною подією конференції бу‐
ла презентація наукового видання
«Фортеп’янно‐виконавське
мис‐
тецтво України» кандидата мис‐
тецтвознавства Н.Кашкадамової.
Всі представлені доповіді були ці‐
кавими, актуальними, методично
корисними. З доповіддю також
виступила
і
Міхалєва
О.Є.
Наступною подією фестивалю
став Відкритий регіональний кон‐
курс юних піаністів, на який була
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запрошена членом журі Марина
Владиславівна
Яворська.
Кон‐
курсні прослуховування відбували‐
ся за трьома віковими категоріями
протягом двох днів. Студентка на‐
шого закладу Кулічкова А. (клас
викладача‐методиста Бондаренко
О.М.) посіла ІІІ місце. Вітаємо Ан‐
геліну і Олену Миколаївну за висо‐
кий
творчий
результат!
У рамках фестивалю також відбу‐
лася презентація старшого викла‐
дача
ДМК
ім..В.Барвінського
Л.Щурик кімнати‐музею В.Барвін‐
ського; науково‐методичні до‐
повіді
на
теми:
«Василь
Барвінський – директор Вищого
музичного інституту» викладача‐
методиста ЛМК ім..С.Людкевича
Р.Гавалюк та « Новітні тенденції
світової
музичної
педагогіки»
доктора мистецтвознавства Л.Кия‐
новської.
Кожний фестивальний день за‐
вершувався яскравою концертною
феєрією. У перший день – пре‐
красним концертом з творів
В.Барвінського під назвою «Барво‐
тони» у виконанні студентів і ви‐
кладачів, наступного дня всі
насолоджувалися
фортепіанною
та вокальною музикою Барвінсько‐
го у виконанні заслужених ар‐
тистів України ‐ Оксани Рапіти, яка
була головою журі конкурсу, На‐
талії Дитюк і Мирослава Драгана.
Дивовижно красива музика, ви‐
разна своєю різнобарвною факту‐
рою,
неймовірно
ошатною
гармонією, проникливо чуттєвою
мелодійністю та бездоганною про‐
фесійною майстерністю виконав‐
ців. Таке поєднання в музиці
якнайкраще може передавати всю
глибину і щирість почуттів нашого
українського народу. І саме таку
музику творив Василь Барвінсь‐
кий!
Третій день фестивалю заверши‐
вся авторським концертом заслу‐
женого діяча мистецтв України,
члена Національної спілки компо‐
зиторів України Миколи Ласто‐
вецького
з
творів
Продовження на стор. 5
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Знай

наших
початок на 4 сторінці

композитора, що мав також своє
творче обличчя. Завершився чоти‐
риденний музичний марафон під
назвою «Українська музика в часі і
просторі» урочистим нагороджен‐
ням переможців конкурсу і кон‐
цертом симфонічного оркестру
Дрогобицького музичного коле‐
джу імені Василя Барвінського.
В ці дні було укладено Договір
про співпрацю між нашими на‐
вчальними закладами. Метою спів‐
робітництва є розвиток відносин
між навчальними закладами і їх
педагогічними та творчими колек‐
тивами. Це ще один крок на шляху
до
об’єднання
України.

Величезна подяка творчому ко‐
лективу Дрогобицького музичного
коледжу, а особливо його дирек‐
тору Юрію Вікторовичу Чумаку, за‐
ступникам – Фендаку Миколі
Володимировичу, Денису Яросла‐
ву Миколайовичу, Файчаку Ігорю
Михайловичу,
голові
ПЦК
«Спеціальне фортепіано» Денис
Олені Євгенівні, голові ПЦК «Хоро‐
ве диригування» Бондзяку Богдану
Ярославовичу і, окрема подяка,
Сеник Ользі Дем’янівні за високу
професійність,
безумовну
від‐
даність мистецтву, любов до
національних традицій і безмежну‐
безмежну
гостинність!
Ольга Міхалєва, завідуюча навчально‐
методичним кабінетом, голова ПЦК
"Хорове диригування"

№1 (4) • 22 березня 2018

art- МОЗАЇКА
Рубрика
Ю н и й к р и т и к. П о р т р е т

... Б У Т И Р Е Ф О Р М А Т О Р О М
ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ

Девіз
Ріхарда
Вагнера
формулювався буквально так:
«Життя звуку повинне бути
вичерпане до останньої краплі».
Борючись
з
диригентським
ремісництвом, з тими «живими
метрономами», для яких, як він
писав, «музика ‐ якась абстракція,
щось середнє між граматикою,
арифметикою і гімнастикою»,
Р.Вагнер ратував за виявлення
самого
«духу
твору»,
його
неповторного
«мелосу».
Композитор блискуче трактував
проблеми звукової образності в
роботі з оркестром. Вся ця нова
художня робота з оркестром була
неможлива
без
зорового
контакту з ним. Тільки в зоровому
контакті з оркестром можна було
створювати не тільки абсолютно
злагоджене,
а
й
художньо
закінчене
виконання.
І тут настала черга для реформ
диригентської пластичної мови:
визначилася асиметрична функція
лівої руки диригента. Саме

Р.Вагнер сформулював «основне
правило» ‐ вказувати темп і ритм
правою рукою, а вступ і нюанси ‐
лівою. Вже одне це відкривало
величезні перспективи розвитку
диригентського
мистецтва,
робило
професію
диригента
унікальною
і
в
психофізіологічному
сенсі.
Подібно Г.Берліозові, який
гастролював, Р.Вагнер знайшов
славу
першого
диригента
світового значення. У Москві і
Петербурзі
його
успіх
був
тріумфальним, а громадські та
мистецькі наслідки його візиту ‐
досить
результативними.
Композитор і музичний критик
Ц.Кюї
писав
в
«Санкт‐
Петербурзьких
відомостях»:
«Приїхав, нарешті, Р.Вагнер і довів
нам кілька істин, простих, як яйце
Колумба, саме ... що так як
капельмейстер керує не публікою,
а оркестром, то і личить йому
стояти обличчям до оркестру, а
не
до
публіки».
А
князь
В.Одоєвський,
ділячись
враженнями
після
першого
концерту Р.Вагнера в Москві, який
відбувся 13 березня 1863 року,
писав так: «... цей концерт для нас
‐ епоха! Тут все було ново: і
глибоко
задумана
музика,
мелодія, і гармонійне поєднання, і
оркестровка,
і
виконання
з
найтоншими
відтінками,
і
естетика диригування ... Вагнер
рішуче
грає
на
оркестрі...».

Альона Шуліка, студентка ІV курсу,
Анастасія Михайлова, керівник, викладач ПЦК "Теорія музики"
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Наші традиції

ПОВЕРНЕННЯ КЛУБУ
ВЕСЕЛИХ ТА КМІТЛИВИХ
В епоху мінливості й змін
особливо важливо шанувати і
відроджувати традиції, які можуть
стати опорою і підтримкою в
неспокійний час і допоможуть з
оптимізмом дивитися в майбутнє.
Однією з таких традицій, в
Сєвєродонецькому
коледжі
культури і мистецтв, була щорічна
студентська гра‐змагання КВК.

друга команда, під назвою
«Кшиштоф
Пендерецький»
згуртувала
першокурсників
і
студентів
ІV
курсу.
Команди змагалися, вражали
глядачів своєю майстерністю в
конкурсах вітання, вікторина,
«Скатертиною
дорога»,
перевертні, чорний ящик тощо. А
музичне домашнє завдання обох

команд з перевдяганнями й
перевтіленнями
призвело
глядачів
і
вболівальників
в
справжнє
захоплення!
Жарти, гумор і веселощі
оцінювали члени журі: Філончук
Володимир Васильович, Губанова
Лілія Іванівна, Ворочек Ірина
Михайлівна,
Булєкова
Ольга
Вікторівна. Запальна гра команд й
специфічний музичний гумор не
залишили нікого байдужими.
Глядацька зала чуйно реагувала
на кожний вдалий жарт гучними
оплесками, а журі одноголосно
винесли вердикт «Свято гумору
вдалося!».
Перемогла в турнірі команда з
«метеликами»
«Кшиштоф
Пендерецький», але й команда
«Музиканти
на
дачі»
не
залишилася без нагороди – всі
учасники
були
нагороджені
солодкими
призами.
Хотілося б привітати починаючих
гумористів
з
прекрасними
виступами, а також побажати й
надалі
підтримувати
веселі
творчі
традиції!
Анастасія Михайлова,
викладач ПЦК «Теорія музики»

Організувати захід, допомогти й
підтримати
студентів
взялися
викладачі теоретичного відділу
(Сінченко
Наталія
Вікторівна,
Михайлова Анастасія Олегівна,
Антонов Олексій Васильович).
Даниш Валентина Миколаївна
розробила цікаві конкурси та
завдання,
де студенти мали
можливість
в
гумористичній
формі перевірити свої знання,
отримані в ході навчання на
заняттях музичної літератури.
Протягом майже двох годин
цього веселого заходу, який
отримав символічну назву «Від
сесії до сесії», не вщухали гуркіт
сміху у вболівальників. Змагалися
в дотепності й винахідливості дві
чудові
команди.
Перша, «Музиканти на дачі»,
об'єднала студентів ІІ і ІІІ курсів, а
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ПЬЕР БУЛЕЗ ‐ ОДИН ИЗ ЛИДЕРОВ
ФРАНЦУЗСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО АВАНГАРДА

Пьер Булез ‐ французский
композитор, дирижер и теоретик,
лидер музыкального авангарда
50х
годов
ХХ
века.
Родился
26.03.1925
в
г.Монбризон, департамент Лаура.
В
юношеские
годы
Булез
увлекался музыкой и техникой.
Его отец был крупным
инженером‐
сталепромышленником.
Закончив курс высшей
математики
в
Лионе,
юноша
резко
меняет
профессиональный вектор
и поступает в Парижскую
консерваторию
к
О.
Мессиану, сразу проявляя
себя
как
ищущий,
активный композитор и
теоретик. Кроме этого, в 1945‐46
гг. он занимается с учеником
А.Шёнберга
Р.Лейбовицем
‐
изучает додекафонный метод
композиции.
50‐60‐е гг. связаны с активными
поисками композитора в области
музыкального языка. В это время
он работает сразу в нескольких
направлениях:
выступает
как
лектор, теоретик и пропагандист
идей авангарда на Летних курсах
в Дармштадте, где собираются
молодые композиторы из Европы
и Америки, принимает участие
как композитор и исполнитель в
работе
Донауэшингенского
фестиваля. В 1948 году по
рекомендации Артюра Онеггера

получает место дирижёра в
театре Мариньи, где руководит
постановками
современных
французских авторов. В это
время Булез выдвигается в число
ведущих
дирижеров
мира:
признанными
считаются
его
трактовки
"Пеллеаса
и
Мелизанды" К.Дебюсси, "Весны
священной"
И.Стравинского.
Творчество Булеза проходит
несколько этапов. Первый этап ‐
ученический,
он
охватывает
1945‐49 гг. Композитор активно
осваивает новейшие техники
композиции, изучает музыку
Шёнберга. Он сочиняет 2 сонаты
для фортепиано (1946, 1947), 2
кантаты
‐
"Свадебный
лик" (1946), "Солнце вод" (1947‐
48), а также экспериментальные
Этюды
конкретной
музыки
(1949).

С начала 50‐х гг. Булез начинает
разрабатывать
идею
"музыкального синтаксиса". В
сочинениях
этих
лет
он
использует технику "тотального
сериализма".
Этот
суперрациональный
метод
композиции использован им в
"Книге для квартета" (1949),
"Полифонии X" (1951) и в
скандально
знаменитых
"Структурах"
для
двух
фортепиано
(1961),
которые
можно
назвать
предтечами
"машинной" музыки. Но не это
было задачей композитора, он
продолжает совершенствовать
свои
методы
композиции,
устанавливая
все
новые

7

соответствия
между
чувственным и рациональным, и
в 1954 г. создает прославившее
его сочинение "Молоток без
мастера" для сопрано и ансамбля
инструментов, где виртуозно
пользуется изощренной техникой
композиции
для
выражения
основной
идеи
‐
бессилия
человека перед вышедшей из‐
под
контроля
машинной
цивилизацией. В середине 50‐х
годов
Булез
начинает
экспериментировать в области
формы. Он создает "открытую,
мобильную" форму, основная
идея которой ‐ давать при
каждом новом проигрывании
новый порядок фрагментов. Этот
принцип
получил
название
алеаторика. Такая композиция
встречается в Третьей сонате для
фортепиано (1957), во второй
части
"Структур".
Булез – композитор‐теоретик,
всю
свою
жизнь
целенаправленно
ищущий
средства
к
выражению
современных музыкальных идей.
Его музыка не принадлежит к
числу популярных и любимых

публикой; наоборот, это скорее
лаборатория исследователя, где
рождаются идеи, призванные
двинуть
далеко
вперед
интеллектуальное
существо
музыкального
искусства.
Алексей Антонов,
преподаватель ПЦК "Теория музыки"
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ДО 535‐РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ
РАФАЕЛЯ САНТІ

Творчість Рафаеля Санті втілила
світлі і піднесені ідеали гуманізму
Відродження. Він прожив коротке,
але насичене життя. І за цей час
зміст творчості Рафаеля Санті
розширився до створення ідеалу
гармонійно розвиненої, прекрасної
людини,
що
знаходиться
в
оточенні великого пейзажу і
архітектури.
Навчаючись
у
Перуджино, майбутній художник
перейняв свободу постановки
фігур, плавність ліній. У 17 років
він вже створив ряд картин,
повних душевної ясності, гармонії і
зрілості
—
«Мадонна
Конестабиле»,
«Сикстинська
Мадонна», «Заручини Марії».
Приїхавши до Флоренції, він

вбирав у себе знання місцевих
художників, як губка. Основні ідеї
Рафаеля Санті флорентійського
періоду були пронизані ліричною
темою
материнської
любові
(художник втратив матір у 8
років). Тут він створив такі
картини:
«Мадонна
зі
щегленком», «Мадонна в зелені»,
«Прекрасна садівниця». Всі вони
мали однаковий тип композиції з
фігур немовляти Христа, Марії і
Хрестителя на тлі сільського
пейзажу. Мазки художника м’які,
співучі
і
природні.
У 1508 році папа Юлій II
запрошує його в Рим для розпису
Ватиканського палацу. Працював
художник над палацом цілих 8
років, що дозволило висунути
його
в
трійку
найбільших
майстрів
монументального
мистецтва. Відмітна риса Санті —
декоративна система фресок з
алегоричними
фігурами.
Римський період був насичений
не тільки на фрески, а й
портретними картинами. Рафаель
Санті досягнення в області
портретного
живопису:
він
намалював портрети Папи Лева
X, Юлія II, кардинала Людовіко
деї Россі і Джуліо деї Медічі. Але
самим найбільшим витвором
майстра
залишається

«Сикстинська мадонна». Це дуже
глибокий образ Марії на руках з
немовлям. Картини випромінює
бездоганну гармонію, динамічну
рівновагу, плавні лінійні обриси,
свободу і природність рухів. Що
зробив
Рафаель
Санті
для
мистецтва? Він створив свій
світогляд в мистецтві, який
базувався на його ідеях. Останні ж
були сформульовані на основі
трактатів Платона. Його картини з
циклу
«Мадонни»
передають
витонченість матерів і красу, а
портрети — велич і гідність,
несучи
в
собі
печатку
натхненності. Художнику вдалося
синтезувати
два
світи:
християнський
і
класичний
грецький. У цьому історики бачать
основну заслугу Санті перед
мистецтвом.
«Еллінізування
християнства» вмістило в собі
досвід попередників автора, який
досконально вивчив його. Він
затвердив новий ідеал в мистецтві
Заходу.
Йому
вдалося
перетворити гуманістичні ідеї в
ясні
і
прості
образи,
що
передавали
філософські
та
повсякденні
поняття.

Ірина Ворочек,
викладач ПЦК "Теорія музики"
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ХХ століття

ОСОБЕННОСТИ СТИЛЯ ДЖАЗОВОГО
КОМПОЗИТОРА – БИЛЛА ЭВАНСА

Билл Эванс, один из самых влия‐
тельных джазовых пианистов в
истории этого жанра, который су‐
мел вдохновить будущие поколе‐
ния.
Однажды он сказал о себе самом:
«… Я, наверное, очень простой че‐
ловек с довольно ограниченным
талантом и может быть ограни‐
ченной жизненной перспекти‐
вой…»
Миллионы
его
поклонников на нашей планете
никогда так не думали. Его цени‐
ли, обожали и боготворили. И все
же он оказался прав в своем
предвиденье предела этой самой
«жизненной перспективы».
Композитор является главным
реформатор гармонического язы‐
ка джазового фортепиано. Эванс
находится под влиянием импрес‐
сионистов композиторов,
таких как Клод Дебюсси и
Морис Равель. Его версии
джазовых стандартов, а
также собственные компо‐
зиции, всегда отличалась
тщательной регармониза‐
цией. Одной из отличи‐
тельных
гармонических
черт Эванса является отказ
от включения в корень ак‐
кордов, оставляя эту рабо‐
ту басиста, сам он играл
другой ритмический раз‐
мер. Эту идею разрабаты‐
вали
Ахмад
Джамал
(Ahmad Jamal), Эррол Гар‐
нер (Erroll Garner) и Рэд Гар‐

ланд (Red Garland). В системе
Эванса аккорд выражается иден‐
тичностью качества и цвета.
Большая часть гармонии Эванса
представляет функцию записи ак‐
кордов или quartal voicings. Таким
образом, Эванс создал самодо‐
статочный язык для левой руки,
что позволило переходить от од‐
ного аккорда к другому без дви‐
жения рукой. С помощью этого
метода он создает эффект непре‐
рывности в центральном регистре
фортепиано.
Импровизации Эванса представ‐
ляли развитее мотива мелодиче‐
ски и ритмически. Мотивы могли
искажаться и комбинироваться
для соответствия мелодии. Еще
одной особенностью стиля Билла
Эванса является ритмичное сме‐
щение, контуры мелодии Эванса
часто описывают арки, наблюда‐
ется мелодическое секвенцирова‐
ние и преобразование одного
мотива
в
другой.
Полиритмия предстает в следую‐
щем виде: например, одной рукой
играет в 4/4, а другой на мгнове‐
ние
в
3/4.
В начале своей карьеры, Эванс ис‐
пользовал много блок‐аккордов.
Позже он отказался от них.
Эванс очень ценил музыку
И.С.Баха, который повлияли на
его стиль игры. Это помогло ему

Программа концерта Билла Эванса.
24 апреля 1950 года

получить хорошие связи и незави‐
симость пальцев. Эванс ценил
«Хорошо темперированный кла‐
вир» И.С. Баха как отличный ма‐
териал
для
практики
и
художественного
наслаждения.
Майлз Дейвис как то сказал: «У
Билла был тот самый ровный
огонь, который я люблю у пиани‐
стов. Из‐под его пальцев лились
кристально‐чистые ноты. Он иг‐
рал каскадами искрящейся воды,
чистейшими водопадами… С его
приходом мне пришлось немного
смягчить звучание оркестра. Мне
была по душе манера Билла иг‐
рать под ритмом комбо. Он выда‐
вал великолепные аккорды, когда
играл вместе с остальными. Ред
Гарлэнд до него до него ‐ вел
ритм‐секцию, а Билл, наоборот,
как бы недоговаривал что‐то, ухо‐
дил под воду… Для меня эта ма‐
нера игры имела особое значение,
так как я пытался перейти на мо‐
дальный лад… Наши идеи совпа‐
дали. Билл подходил для нового
звучания
‐
идеально.
Валерия Гетьманская,
студетнка ІV курса
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Майже два століття знадобилося людству, щоб знову дізнатися, зрозуміти і оцінити музику в Антоніо Вівальді, адже
незабаром після смерті він був несправедливо забутий. У XIX столітті він згадувався лише як людина, чиї ноти
переписував І.С.Бах. І тільки на початку XX століття сталося диво ‐ були знайдені багато його творів, і музика Вівальді
охопила світ, зачепивши душі людей і ставши основою репертуару іменитих оркестрів. Після виявлення такої скарбниці,
Антоніо Вівальді зайняв в історії музики почесне місце визнаного генія. Його твори знайомі всім і улюблені багатьма, хоча
про

життя

композитора

може

Антоніо Лючіо Вівальді з'явився на
світло в Венеції 4 березня 1678 року.
Дитина народилася недоношеною і
була дуже слабка. Пізніше стало
ясно, що хлопчик хворий на астму,
його мучили напади задухи, ходити
пішки дитині було важко, а підйом
по сходах прирівнювався до тортур.
Але ніякі фізичні недоліки не
вплинули на дивовижний внутрішній
світ Вівальді. Його фантазія не знала
перепон, а життя рясніло фарбами.
Новий етап життя Антоніо почався,
коли його батько ‐ цирульник
Джованні
Батіста
отримав
запрошення в капелу собору Сан‐
Марко. Тоді це був найбільший
оркестр всієї Італії. Чотири органи,
оркестр і великий хор забезпечували
величне звучання. Це настільки
вражало уяву семирічного Антоніо,
що він ніколи не пропускав
репетицій і жадібно вслухався в
музику видатних майстрів.
Таке
самовіддане
самозанурення
в
мистецтво не могло залишитися
непоміченим. Незабаром хлопчиком
зацікавився відомий скрипаль і
педагог Джованні Легренці. Крім
музичних знань він прищепив
Антоніо бажання експериментувати.
Щоб точніше і яскравіше виражати
свої думки, Вівальді став створювати
твори і шукати нові форми. До речі,
до наших днів дійшли творіння
композитора, створені ним в 13
років. Саме в цьому віці юного
Антоніо чекали серйозні зміни.

розповісти

далеко

не

кожен.

З огляду на слабке здоров'я сина,
Джованні Батіста вирішив, що буде
краще,
якщо
Антоніо
стане
священиком. Вівальді послухався
батька. Згодом він отримав тонзуру
і звання «воротаря» ‐ він відчиняв
ворота храму. Пізніше він прийняв
ще кілька ступенів присвят, щоб
отримати звання священика і мати
право служити меси. Кілька років
молодий Вівальді осягав церковні
знання, хоча його серце постійно
тяжіло до творчості.
Доля
змилостивилася над Антоніо, і
одного разу він отримав можливість
займатися улюбленою справою.
Ходили чутки, що під час однієї з
служб «рудий священик» (так його
прозвали за характерний колір
волосся) постійно заходив за вівтар,
щоб швидше записати мелодію, яка
відвідала його голову. Після таких
вольностей Вівальді відсторонили
від служб, і музика знову стала його
головним
заняттям.
Дотепний юнак з виразними очима
і довгим волоссям, що віртуозно
володів
скрипкою
та
іншими
інструментами, він завжди виявляв
до оточуючих співчутливість і був
бажаним співрозмовником. Завдяки
отриманому духовного сану він зміг
стати викладачем в одній з жіночих
консерваторій міста.
Майбутнє
уявлялося
Антоніо
вельми
перспективним. Його не турбували
навіть розбіжності з духовенством.
Вівальді занурився в світ творчості і
став
у
Венеції
загальним
улюбленцем.
Він захоплено
працював в
консерваторії
«Пієта».
Консерваторіями
тоді
називали
притулки при монастирях, які
давали непогану освіту, і музичну в
тому числі.
Антоніо спочатку
офіційно називався керівником хору,
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а пізніше став і диригентом. Також
Вівальді навчав вихованців «Пієти» грі
на різних інструментах, викладав
вокал і постійно писав музику. Ця
консерваторія була добре відома
венеціанським цінителям музики, а
тепер, під керівництвом Вівальді,
перетворилася на кращу у всій
республіці.
Заможні городяни
поспішали віддати туди своїх дочок.
Антоніо пропрацював в «Пієта»
майже все життя з незначними
перервами і більшість духовних
творів Вівальді написав для рідної
консерваторії.
Він
створював
кантати, гімни, меси і ораторії. Хоча
зараз
його
духовна
музика
залишається в тіні концертів.
У
консерваторії
йому
вдавалося
гармонійно
поєднувати
заняття
світської і духовної музикою.
Оскільки у нього був чудовий
оркестр, Антоніо міг відразу ж
почути звучання своїх нових творів.
Композитор створив для оркестру
«Пієти»
понад
450
концертів.
Частенько він і сам грав на скрипці. У
той час мало хто міг скласти йому
конкуренцію в віртуозності. За ці
досягнення його ім'я опублікували в
1713 році в путівнику по Венеції.
Кількома
роками
раніше
був
надрукований
перший
збірник
концертів
Вівальді
«Гармонійне
натхнення».
Тоді говорили, що
скрипка,
яка
співає
людським
голосом і каже живим серцем, є
тільки у нього. Таких компліментів
пізніше удостоївся лише великий
Н.Паганіні.
Цього було цілком
достатньо, щоб вважатися видатним
композитором і музикантом, але
Вівальді не збирався зупинятися.
Світ
опери
вабив
його
непередбачуваністю і феєричністю. У
35 років Антоніо кинувся в інший вир,
ставши співвласником театру «Сант‐
Продовження на стор. 11
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Анджело».
Йому доводилося
працювати з великим напруженням
‐ писати по 3‐4 опери в рік,
займатися
їх
постановкою
і
вирішувати фінансові питання. При
цьому
він
продовжував
викладацьку діяльність в «Пієта».
Твори Антоніо мали великий успіх і
на карнавалах в Римі.
Варто
зауважити, що навіть сам виступ у
Вічному місті вважався серйозним
випробуванням для будь‐якого
композитора. Такий ритм життя
був не під силу навіть здоровим
людям, а Вівальді і поготів. Йому
було нелегко з такою задишкою
долати відстань від дверей будинку
до карети, тому була потрібна
стороння
допомога.
Але
композитор ніколи не показував
своїх мук, він поспішав назустріч
улюбленій музиці, тому що великі
задуми не терпіли зволікань.
Пристрасть до оперного мистецтва
коштувала
Вівальді
хороших
відносин
з
керівництвом
консерваторії
і
церковною
верхівкою, адже священика не
прикрашає участь в таких розвагах.
Крім цього, він став менше писати
інструментальної музики. Швидше
за все, в театрі він відчував повноту
і барвистість життя, яких йому не
вистачало через хворобу. І тільки
час розставив все по своїх місцях.
Ім'я
композитора
стало
безсмертним завдяки концертним
творам, опера ж зробила його
знаменитим лише на незначний
період та принесла крім слави
великі
неприємності.
Проблеми почалися в 1720 році.
В розпал театрального сезону в
пресі з'явився анонімний памфлет,
який висміював тодішнє оперне
мистецтво
і
твори
Вівальді
зокрема. Автор цього памфлету
вказав
на безліч театральних
штампів, якими рясніли опери того
часу. Для Вівальді ця публікація
мала сумні наслідки ‐ як моральні,
так і фінансові, адже з тих пір
глядачі почали відкрито сміятися на
виставах, коли впізнавали черговий
штамп. Гідність не підвела Вівальді

в цій ситуації. Він просто на чотири
роки припинив створення опер,
серйозно
проаналізував
свою
творчість
і
став
ретельніше
підходити до лібрето. Його нові
твори публіка сприйняла чудово.
Найвідомішою
оперою
стала
«Олімпіада». Її ставлять і в наш час.
Опера в якійсь мірі вплинула і на
особисте життя композитора.
Головну роль в одному з його нових
творів повинна була виконувати
Анна
Жиро
‐
вихованка
консерваторії «Пієта».
Антоніо
проводив з дівчиною багато часу.
Оточуючи
стали
про
них
пліткувати та обдаровівати святого
отця несхвальними поглядами.
Антоніо усіма способами захищав
честь Анни. Мало хто вірив, що
дівчина зі своєю сестрою лише
доглядають
за
хворим
композитором.
Ця
ситуація
остаточно
зіпсувала
відносини
Вівальді з духовенством. Але все це
зараз не має ніякого значення, адже
саме в той період Антоніо створив
найкрасивіші
свої
творіння
‐
знамениті
духовні
твори
«Магніфікат» і «Глорія», концерт
«Ніч» і безсмертний цикл «Пори
року».
На порозі 50‐річного ювілею
композитор був сповнений творчих
задумів
і
енергії.
Опери
народжувалися одна за одною, а
ролі в них створювалися спеціально
для Анни.
Великий цінитель
мистецтва ‐ король Австрії Карл VI
запросив Антоніо в 1728 році до
Відня.
Два роки композитор
подорожував, і до нього прийшла
загальноєвропейська популярність.
Доречі, за збереження великої
частини
спадщини
Вівальді
потрібно дякувати саме його
європейських шанувальників. Нові
опери Антоніо хотів ставити в
Феррарі, але тут несподівано
єпископ заборонив йому в'їзд у
місто в 1737 році.
Церква
пригадала
священикові все: і
відмову вести службу, і особисте
життя, і явні успіхи в музиці. А коли
на постановку опер все ж дали
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добро, вони провалилися. Антоніо
був у відчаї, місто я його не
приймало. Не зазнала колишнього
захвату від його творчості і рідна
Венеція. Зараз складно сказати, що
було тому причиною, можливо, він
став не модний, а можливо
нововведення Вівальді виявилися
складними для сприйняття публіки.
І тільки в інструментальній музиці
він
залишався
королем.
Навесні 1740 року він дав в «Пієта»
прощальний
концерт.
Консерваторія, яка була зобов'язана
йому своєю музичної славою, в
останній раз згадала його ім'я в своїх
документах у зв'язку з розпродажем
нот багатьох концертів Вівальді за
ціною 1 дукат за штуку.
Це
говорить про те, що композитор
явно відчував матеріальні труднощі.
На сьомому десятку років він
вирішив назавжди покинути свою
невдячну
батьківщину,
щоб
пошукати радості на чужині. Він
прибув до Відня, але Карл VI помер,
потім почалася війна, і публіці стало
не до музики. Всіма забутий геній
помер в австрійській столиці 28
липня 1741 року. Його поховали в
звичайній могилі на кладовищі для
малозабезпечених.
P.S.
Одним з найактивніших
шукачів
творів
Вівальді
був
італійський
музикознавець
Альберто Джентили.
Коли він
почув про розпродаж нотних
рукописів монастирського коледжу
в Сан‐Мартіно, відразу поспішив
туди. Саме там він виявив 14 томів
абсолютно
невідомих
творів
Вівальді. Вважається, що за своє
життя композитор створив понад 90
опер, але тільки 40 з них мають
доведене авторство.
Антоніо
Вівальді був новатором. Він вперше
створив концерт для скрипки та
оркестру, а ще для двох і чотирьох
скрипок.
Композитор написав
близько 20 таких творів, серед яких
концерт для двох мандолін ‐ єдиний
в
історії
музики.
Наталія Сінченко,
викладач ПЦК "Теорія музики"
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П і д с у м к и Всеукраїнського

СВІТ
16 березня 2018 року на базі
Київського палацу дітей та юнац‐
тва у рамках ІХ Міжнародної ви‐
ставки “Сучасні заклади освіти –
2018” та VII Міжнародної вистав‐
ки “World Edu – 2018” відбулася
науково‐практична конференція
“STEM – світ інноваційних можли‐
востей”.
Учасники заходу обговорили
ряд важливих питань, серед яких:
інтеграція шкільних природничих
предметів, робототехніка як ін‐
струмент практичного застосу‐
вання STEM‐програм, проблеми
впровадження та методичні прий‐
оми STEM‐освіти, можливості
шкільних цифрових лабораторій
Neulog. Програма конференції та‐
кож передбачала підведення під‐
сумків Всеукраїнського заходу
“Краща STEM‐публікація – 2017”,
що проводився Державною нау‐
ковою установою “Інститут мо‐
дернізації змісту освіти” спільно з
фаховим
науково‐педагогічним
журналом
“Рідна
школа”.
STEM – це акронім, що позначає
перші літери таких предметних
галузей, як Science (природничі
дисципліни), Technology (техноло‐
гія),
Engineering
(інженерія),
Mathema cs (математичні дисци‐
пліни) та означає їх інтеграцію на
міждисциплінарних засадах у
єдину систему навчання. У STEM
також можуть додаватися творчі,
мистецькі дисципліни, що по‐
дається узагальненим акронімом
STEAM ("А" ‐ від Arts). Наприклад,
студенти нашого коледжу на уро‐
ках інформатики, вивчаючи тему
"Інформаційні технології у навчан‐
ні", вчаться музикувати у редак‐
торі нотних партитур ‐ секвенсорі
MuseScore.
У нашій країні про STEM‐орієнто‐
ваний підхід до навчання широко
заговорили у 2016 році, коли бу‐
ло утворено робочу групу з пи‐
тань впровадження STEM‐освіти
та оголошено план заходів щодо
впровадження STEM у загальноо‐
світні та позашкільні навчальні за‐
клади
України.
Відповідні
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заходу

"Краща STEMпублікація  2017"

М О Ж Л И В О С Т ЕЙ
STEM

ініціативи почали відображатися у
нормативно‐правовому, методич‐
ному, організаційному контекстах,
а також в інформаційно‐просвіт‐
ницькому та видавничому про‐
сторі. Це надало поштовх до
відкриття при окремих навчаль‐
них закладах навчально‐тренінго‐
вих центрів, STEM‐лабораторій
тощо.
Викладач ПЦК “Загальноосвітні
та соціально‐гуманітарні дисци‐
пліни”, кандидат педагогічних
наук Олексій Сергійович Воронкін
нагороджений Грамотою Держав‐
ної наукової установи “Інститут
модернізації змісту освіти” за ви‐

12

соку професійну майстерність, ак‐
тивну участь у розвитку STEM‐
освіти в Україні та I місце у номі‐
нації “Інноваційні методи, засоби та
форми організації STEM‐навчання”
заходу “Краща STEM‐публікація –
2017”.
Конкурсну роботу Олексій Сергій‐
ович присвятив методичній розроб‐
ці
віртуального
лабораторного
практикуму “Електричний струм”,
що стане у нагоді на заняттях з
фізики та має на меті оновлення
змісту освіти в світлі закладених
принципів Нової української школи.
Особливу увагу акцентовано на
необхідності поєднання віртуально‐
го і натурного практикумів, завдяки
чому учні зможуть досліджувати
теоретичні дані моделювання з ре‐
альними процесами та отримувати
інтегровані знання. Практична ре‐
алізація даного підходу передбачає
використання навчальних комп’ю‐
терних місць у кабінеті фізико‐ма‐
тематичних
дисциплін.
Творчий доробок викладача буде
опубліковано у науково‐педагогіч‐
ному журналі “Рідна школа” протя‐
гом ІІ кварталу 2018 року.
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Пам'ятні дати

18 січня 150 років від дня заснування
(1868) Київського інституту музики ім.
Р. М. Глієра (на той час – музична
школа,
училище).

польської
національної
компози‐
торської школи, який значно вплинув
на
світову
музику

1 березня 1810 р. – день народження
видатного польського композитора,
піаніста‐віртуоза Фридерика Шопена.
Шопен здобув гучну славу ще за життя
– перед ним схилялися ар‐
тисти,

поети,

музиканти

(Ліст, Шуман, Мендельсон,

28 січня 100 років від дня народження
Лариси Архипівни Руденко (1918–
1981),
української
співачки

19 лютого 1843 р. –
День
народження
Аделіни Патті – італій‐
ської співачки /сопрано/,
улюбленої
вокалістки
Джузеппе
Верді

Берліоз, Гейне, Міцкевич,
Делакруа),

висловлюючи

публічно своє безкрає захоплення. Шо‐
пен – основний композитор в реперту‐
арі провідних піаністів світу. Його не
втомлюються перевидавати найбільші

19 лютого 1890р. – звукозаписні компанії, його ім'ям нази‐
Петро
Ілліч вають аеропорти, вулиці міст, небесні
Чайковський при‐
світила, музичні фестивалі і конкурси
ступив до створен‐
ня опери «Пікова 8 березня 120 років від дня народження
дама»
Михайла Дмитровича Тіца (1898–1978),
українського композитора, піаніста,
педагога

15 лютого 1868 р. –
Вперше була викона‐
на Перша симфонія
Петра
Ілліча
Чайковского («Зимові
мрії»)
16 лютого 1854 р. – відбулася
прем'єра симфонії «Орфей» Ференца
Ліста – угорського композитора, ди‐
ригента, представника музичного ро‐
мантизму,
засновника
угорської
композиторської школи, одного з
найвпливовіших піаністів своєї епохи

16 лютого 1848 р. – в Парижі відбув‐
ся останній концерт видатного поль‐
ського композитора та піаніста
Фридерика Шопена, одного з провід‐
них представників західноєвропейсь‐
кого
музичного
романтизму,
засновника

20 лютого 130 років від дня наро‐
дження
Василя
Олександровича
Барвінського (1888–1963), українсь‐
кого композитора, піаніста, музи‐
кознавця,
громадського
діяча,
педагога

11 березня 96 років від
дня народження Бориса
Львовича
Яровинського
(1922—2000), українського
композитора
28 березня 426 років від дня
народження Яна Ямоса Коменського
(1592—1670),
чеського
педагога

20 лютого 2018 року – 129 років від
дня
народження
Левка Миколайовича
Ревуцького (1889 ‐
1977), українського
композитора,
педагога, музичного і
громадського діяча

Матеріал підготувала викладач ПЦК
«Теорія музики» ‐ Анастасія Михайлова
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