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У рамках проекту «Літературно-мистецькі зустрічі в архіві-музеї»
представляємо концерт «Сторінками європейських опер» та виставку

документів з архівної скарбниці ЦДАМЛМ України

16 травня 2018 р. о 17:00 у рамках проекту «Літературно-мистецькі зустрічі в архіві-
музеї» та до Дня Європи у приміщенні Центрального державного архіву-музею літератури і
мистецтва України відбудеться концерт «Сторінками європейських опер». У заході візьмуть
участь  лауреати міжнародних конкурсів  -  С.  Коротенко (баритон),  О.  Бурда  (сопрано),  С.
Макієнко (баритон). Під акомпанемент концертмейстера Ю. Ященко у концертній програмі
прозвучать  всесвітньо  відомі  твори  В. А. Моцарта,  Ш.  Гуно,  Дж.  Пуччіні,  Дж.  Верді,  В.
Белліні та ін. 

У скарбницях ЦДАМЛМ України зберігаються унікальні документи , що висвітлюють
історію  розвитку  українського  та  світового  театрального  та  вокального  мистецтва.  Це,
зокрема, документи  фондів  Національної  опери  України,  Національного  академічного
драматичного  театру  імені  Івана  Франка,  Харківського  академічного  українського
драматичного театру імені  Тараса.  Шевченка та  ін.  Особливу цінність становлять особові
фонди видатних українських театральних діячів: Г. П. Юри, І. С. Паторжинського, Б. Р. Гмирі,
Д. М. Гнатюка , В. В. Холодної, О. А. Петрусенко, Г. І. Борисоглібської та багато ін.

Яскравим доповненням до музичного свята стане виставка архівних документів. До
уваги відвідувачів будуть представлені: театральні афіші та лібрето до опер, програми вистав,
фото акторів у ролях, зокрема фото К. Брун у ролі Тоски в опері «Тоска»;  фото Б. Руденко в
ролі  Цариці  ночі  в  опері  «Волшебная  флейта»  та  багато  ін.  Інформаційний  потенціал
документів та їхня естетична складова зацікавлять широке коло поціновувачів українського
театрального мистецтва, як складової європейської культурної парадигми.

Проект «Літературно-мистецькі  зустрічі в архіві-музеї» було започатковано у квітні
2012 р. У його рамках відбуваються виступи відомих українських та зарубіжних музикантів-
виконавців, творчі вечори письменників, художників та композиторів, які супроводжуються
тематичними презентаціями документальних матеріалів з фондів ЦДАМЛМ України.  Проект
спрямований  на  встановлення  діалогу  між  актуальним  мистецьким  процесом  та
«задокументованим»  минулим,  відкрите  спілкування  артистів  з  публікою,  популяризацію
вітчизняної  архівної  спадщини,  а  також  покликаний  привернути  увагу  науковців  та
громадськості  до  архівних  документів.  Зустрічі  проходять  в  конференц-залі  ЦДАМЛМ
України. 

Запрошуємо  шанувальників  відвідати  захід  та  насолодитися  перлинами  світової
класичної музики.

Вхід вільний

Адреса ЦДАМЛМ України: вул. Володимирська, 22-А, 
територія Національного заповідника «Софія Київська» (Центральний вхід).
Для отримання детальнішої інформації, 
будь ласка, звертайтеся за тел.:  +380 44 2784481; 
e-mail: cdamlm@arch.gov.ua
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