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Урочиста передача на державне зберігання в ЦДАМЛМ України документів
видатного українського кінорежисера та сценариста Володимира Денисенка (1930-1984)
У вівторок 3 листопада 2015 року о 16.00 у конференц-залі Центрального державного
архіву-музею літератури і мистецтва України відбудеться урочиста передача на державне
зберігання документів видатного українського кінорежисера і сценариста Володимира Денисенка
(1930-1984).
Син Володимира Терентійовича, відомий український драматург, сценарист, актор,
режисер, автор теле- і радіопередач, заслужений діяч мистецтв України, член Спілки
кінематографістів України та Асоціації українських письменників Олександр Денисенко подарує
ЦДАМЛМ творчі документи батька, його світлини, а також різні документи родини, зокрема,
матері – відомої акторки Наталії Наум. Під час зустрічі будуть експонуватися сценарії кінофільмів
Володимира Денисенка, родинні фотографії Денисенків та інші документи. Вони стануть основою
в особовому фонді кінорежисера Володимира Денисенка. Всього на зберігання в архів-музей буде
передано 903 архівних документи і 20 друкованих видань.
Формат заходу передбачатиме розповідь Олександра Денисенка про творчий шлях батька,
досвід співпраці з видатними митцями ХХ століття, а також вільне спілкування з публікою. Під
час зустрічі відбудеться показ фільму «Денисія. Світи Володимира Денисенка» (автор стрічки –
Олександр Денисенко).
До участі у заході запрошено Голову Державної архівної служби України Тетяну
Баранову, Голову Спілки архівістів України, доктора історичних наук, професора Миколу
Щербака, директора ЦДАМЛМ України Олену Чижову, Голову Спілки кінематографістів України
Сергія Тримбача, генерального директора Національного академічного драматичного театру
імені Івана Франка, народного артиста України Михайла Захаревича, народного артиста України,
актора Богдана Бенюка, заслужену артистку УРСР, акторку та театрального педагога Валентину
Зимню, кінорежисера та сценариста, учня Володимира Денисенка Олега Чорного, композитора
Георгія Черненка, відомих діячів кіно- та театрального мистецтв, представників архівних та
музейних установ, творчу молодь.
Вхід вільний.
Організатори – Державна архівна служба України, Спілка архівістів України, Центральний
державний архів-музей літератури і мистецтва України
Олена Чижова, директор ЦДАМЛМ України: «Два роки тому в архіві-музеї відбулася презентація
щоденників Олександра Довженка. Цього разу серед документів, які передає Олександр Денисенко, зокрема,
буде представлено чорновий варіант листа Володимира Денисенка до Майстра. Це дуже важливий
момент – «фрагмент» історії розвитку кіномистецтва в Україні…».
Олександр Денисенко, режисер: «Як зароджується кіно-історія, як виникає сюжет і звідки беруться
у сценариста його герої – про це розповідає фільм «Денисія. Світи Володимира Денисенка», який буде
представлено на урочистій передачі архіву Володимира Денисенка до ЦДАМЛМ України. У картині
розкриваються складні перипетії долі Денисенка, у минулому політв’язня сталінських таборів, який після
звільнення з ув’язнення творив тепер вже класичні фільми українського кіно: «Сон» (1964 р.), «Совість»
(1968 р.), «На Київському напрямку» (1967 р.) та інші, так і не отримавши офіційної реабілітації.
Це історія ще й про те, яку ціну має заплатити художник, щоб залишатися чесним у своїй творчості».
Адреса ЦДАМЛМ України: вул. Володимирська, 22-А, територія Національного заповідника «Софія Київська» (центральний вхід).
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