цьоrо року вЩбулося під гаслом "Музика" ідопомогло відчути 11Наскіпьии

Цікавим виявився перфоманс Cyrypy Гоrо (Японія) 3 ~
новітьої комп'ютерної музики.

є музична мова, наскільки важливою -музична

·

обов'язковою -музика для

З цією метою '

.

музиІОf у її взаємодІЇ 3
вистави українських та зарубіжних театрів,
нефіси тщо.

театрів".

ВЩбулися вистави дпя дітей і вистави, створені дитячими копективами

' форми

-в них взяли участь Київсока дктяча академія мистецтв, Шкапа мистецтв
Ng2 м.Києва, театр-студія "Фантазія" м.
, Дитяча школа

: музично-драматичні

. ' К01Щер7И, бе-

ИfСlеЦ1ВМ.~
Мх:юоюоJDОrум.Ки:ва.
Музичний театр на фестивалі представпяпи "зірки". Відбулася прем'єра-дебютДVfJИГЄНТЗ, професора Романа Кофмана 11
посrановка опери Бізе Кармен" в Оперній стуДІї МузичноїАкадемJі'мис
тецтв. Було виконано оперуД.БортнянСhІ<ого "Сокіл" - спеціальний про
1
ект за участю
університету ' Києво-МоІИпянаJ<а АкадемЬ1".
Було ідва вечори балетних вистав- М.Боярчикова, Г.Ковтуна та
О.Ратманськоrо, хореоrрафів, які КОГІИСh працювали в Україні, а тепер
приї3Р,JПЬ сщци на гастролі 3 РосІі'.
8ажко сказати, чого більше в '7еатрі гюезП та музики" Олени Камбу
рової- театру чи музики, але магічний вплив іі' співу багато в чому по

Перші дві вистави фестивалю - Віртуапьнідуші" та /{Під сонцем"11

бут СІІ:ЮрЄІЮ на основі ідеї Єf<і

поєднання різних

-

культур.

Одним із положень КОfЩЄnЦІЇ Березіпnя є

невідомого

·

зразків

rearpy. Цього разудо таких напежапа
робота Ан,орія Бакірова в Черніrівському обласномумузич-

IOCfJ(

" "Сон літньої

театрі ім.Шевченка.

ночі", створений ужанрі ифеєричної казки для дорослих", справді справ
ляв враження яа<равоrо і чарівного вццовища. А художнє керівництво
1
"VТ\ емоційного театру ' Метлуr"
традицІЇжорсткого
театру- іХня вистава ин.З.ІК. (Заратустра)",
СІВОреІІа на основі трактатуФ.Ніцше, ГІСЖІІfКаНа

яснюється саме акторським пЩщцом до виконання. Два вечори- сольна

~~·таІОt.Jf1ТіїТащзуtьез1'т
фecnffDh
На ВелиJщень гаївками на Замковій горі у Києві закінчилося Березіпnя.
Нас7уІний фестиваль буде 17рНСВfNЄІЮ Майстру.
Тетяна Кур

•

враження від lШlЯХУ
і ГfJОІХЖоваІОfХ ним,.."
До учасrі у "Березіллі" були запрошені композитори

ІСТИН.

Вікторія ГІопєва, Святослав Луньов, Алла Загайкевич, Ірина Губаренко,
Бориспав СІронько, Людмила Самqцаєва, Кармеппа

Фестиваль "МиGТецьке Березілля"
відкрився музичним дійством "Віртуr
альні душі". Постановку здійснено аме
риканським режисером Вірляною
Ткач, гуртом ''Яра Мистецька група"
(Yara Arts Group) та акторами Бурятсько
го народноrотесrгру.

по-

неї говорить Бог. Через пісню з ' єдну

трапляють у мандри крізь Ч ас . Ком

ються дух , душа , тіло. Людина розчи

п'ютер- сучасний міжчасовий комnас ,

няє свій внутрішній світ у великому

•

""

о

• •

ражень з 1 слаидовш пшвки ,

гер01

•

своєрІдна машина часу, що доnомагає
досягти минулого

-

опинитися

на

•

•

косм Ічном у просторІ, залишаючись на

маленькій земній кулі .

невідомій території часу та життя. Тва-

Основне смислове навантаження у

•

постановці надано звукові. Звукова пар 

рина перероджується

Ідея вистави " Віртуальні душі" заро-

••

на людину ,

1

навпаки; людина стає великою посу

титура вистави являє собою чудове

дилася пщ враженням твор І в укрюн-

диною, що наповнюється енергетикою

сплетення українських , бурятських

ського поета Олега Лишеги . Вистава

Землі. Саме зараз людська істота може

народних шсень ,

•

•

••

•

• ...,

сучасних музичних

синтезує в собі культури різних народів,

все, навіть керувати Вітром .... Клич

композищи ангтиською мовою , шур-

створюєгься у великому часовому просто

шаманського бубна. Загадкові ієрогл і 

хоту, голос ів , які породжує Земля ...

рі, що об'єднує стихії сучасноrо і давнини .

фи рухів ритуального танцю . Людина

Різні за своїм внуrрішнім ритмом , вони

В основу дійства покладено міфи та

випромінює енергію , відчуває енерге

поступово об'єднуються у великий

легенди північних народів. На терито-

тичне поле оточуючих. Лунає пісня ,

віртуальний хор. Вірляні Ткач вдалося

•

..

оо

рн спектаклю зустрІчаються гурток су-

через яку відбувається спілкування то-

часних молодих людей та стародавнє

деи з рtзних часових rmанет

бурятське плем ' я

-

V

'

...

створити

•

у

о.

модель сучасно1

•

' ••

мtcтepll .

Головне "жартівливе правило '' Вірля

істоти часу, коли

Голос- це тонка струна людського

ни-режисера: '' Творити так, щоб вис

людство робило перші кроки свого роз

єства. Але є ще й інші струни, що співа

таву зрозуміли і глухий, і сліпий, і

витку та істоти кінця ХХ століття. За

ють свою мелодію . Це- очі, руки, тіло ...

людина будь-якої національно сті.

•
ДОПОМОГОЮ СВІТЛа, музИКИ , ДОСИТЬ ПрО-

Людська істота

СТОЇ декорації

,

-

проекції на екран зоб-

-

великий Господній

інструмент . Коли людина співає , через

Якщо так вийде, це буде добра вистава ".

Любов Суботіна

