•

ТЕАТР

КІНО

1996,

agpe

•

N~1

Ілюстрований журнал . Видається з
Реєстраційне свідоцтво NQ 1303
П ередплатний індекс 74249

ОМІ

Зас новники

- Національний

1995

року.

універ ситет ((Києво

Могилянська Академія" , Головне управління культури

,

Київської держадміністрацїІ, Подільська районна
держадміністрація м . Києва .

Журнал виходить раз на два місяці.

Премії Спілки театральних діячів України за

1995

НАШІ АВТОРИ:

РЕДКОЛЕГІЯ

рік були урочисто врученні в приміщенні Національ

Агнеса Бондаренко

ного українського драматичного театру імені І . Фран

КІНОЗНаВеЦЬ,

ка .

Пре мію " Наш родовід" за значний особистий
внесок у розвиток українського національного сценіч

•

ного мистецтва одержали художний керівник Харків
с ького театру імені О . Пушкіна Олександр Барсегян ,

театрознавець,

риса Н аціонального театру імені !.Франка Нонна
Копержинська, актор Львівського театру імені М . З
аньковецької Олександр Гринько та актриса, гро
мадська діяльність якої бул~

пов ' язана з роботою

Українського театрального товаритства , Наталя Геб 

Більченко Валерій
Брюховецька Лариса-

...

Януш Газда
кінознавець, Польща,
Олександр Самарцев

журналіст, Росія,
Нора Верховець -

фундатор театру "Дружба" Микола Равицький, акт

-

головнии редактор

Га зда Януш , Польща

-

Гладі й Григорій, Канада
Іванюк Сергій
Іллєнко Юрій
Коваль Олександр
Косаківський Леонід
Марущенка Віктор
Осика Леонід
Романюк Григорій
Сіксу Елен, Франція
Скуратівський Вадим
Ступка Богдан

-

Олександр Ірванець
поет, драматург/

-

Валентина Заболотна
театрознавець,

Ганна Липківська

-

театрознавець,

Ганна Веселовська

-

театрознавець ,

до вс ь ка.

Премії імені М . Кропивницького удостоєні теат
ральний кри1ик та історик театру Аркадій Драк (за
вагомий особистий внесок у розвиток українського
•

•

Роберт Стуруа режисер, Грузія
Анжела Матющенко

розвідки з питань українського театру) та викладач

театрознавець,

раїнської театральної школи) .
Індивідуальними акторськими преміями

.
-

імені

М .З аньковецької (жіноча) та А. Бучми (чоловіча) нагороджено актрису Донецького обласного російсь
кого драматичного театру (Маріуполь) Людмилу Рус
нак та актора Луганського украінського музично -дра

матичного театру Михайла Голубовича.
Режисер Чернівецького українського музично 

драматичного театру імені О . Кобилянської Роман
Валько та художній керівник Миколаївського теат
ру-студії " Гидке каченя" Володимир Савінов здобу
л и премію " Експеримент" за пошуки нових форм у
•

театральному мистецтвІ , створ е ння вистав високого
•
художнього ршня .

-

Мірошниченко Надія
Кияшко Олександра

лІтературознавець,

Ольга Остреверх

Пін ська (за збереження і збагачення традиції ук-

Левченко Олена

•

театрального мистецтва та за визначнt театрознавчІ

Дніпропетровського театрального училища Неллі

Редакція

-

Наталя Гл інка

Лариса Човнюк

-

Вадим Скуратівський
культуролог,

Людмила Гращенкова

кінознавець~ Москва
Людмила Лєм є шева
•

юнознавець,

-

Художнє оформлення,

ма кет і комп'ютерна

-

верстка Олега Ко спи

сценарист/

Олена Левченко бакалавр НаУКМАІ
Юрій Зазимко -

.

готових позитивів

15.

письменник/

Ольга Брюховецька

-

7_46.

філософського
факультету НКДУ,
Надія М і рошниченко

Обл . -вид. арк.

Зам .

-

бакалавр НаУКМА,
Станіслав Чернілевськи.й

-

письменник/

Кіра Муратова

-

з них має постійного спонсора , який забезпечує ії
грошову частину та пам ' ятний сувенір .

5,17.

~( Кіно-Театр»

АТ " Київська 1-ютна

.

Адреса редакції:

•

студентка гуманІтарного

•

9,32.

юнорежисерІ

спрямованістЮ , має мистецький та rромадський роз

•
можливою з авдяки допомоз І меценатtв ю адже кожна

•

NQ G'l03 7.

фабрика"

Інетта Гриньок

•

Папір

Редакці я журналу

ризується високим професіоналіз мом , гуманною

Л еонід Тарабаринов . Така кількість премій стала

1/ 8.

умовн. фарб . відб .

студентка

юнорежисер

раїнського драматичного театру імені Т.Шевченка

1996.

офсетний . Умовн.друк . арк.

роботу в галузі театрального мистецтва , що характе

голос, одержав актор Харківського академічного ук

ІІ І

Формат 60х84

•

І , нарешті, премію " Тріумф " за значну, вагому

Здано на виробництао з

•

факультету НаУКМА,
П ол Чутков-

вул. Г.Сковороди, НаУКМЛ
корп. З~ к. 409.
Телефони:

...

головнии редактор

журналіст~ США,

413-45-63

Борис Марчук

директор об'єднання
икиївкіно»,

редакція

416-60-88
•

Валерій Шевчук

м.Київ,

254070,

-

•

вІддІЛ театру

212-51 -67.

письменник,

(За інформацією
СТД України).

Віктор Гресь

-

•

юнорежис ер .

•

•

•

