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Прес-реліз
23 квітня о 17.00 в конференц-залі Центрального державного архівумузею літератури і мистецтва України в рамках літературно-музичного
проекту «Мистецькі зустрічі в архіві-музеї» відбудеться концерт
фортепіанної музики за участі лауреатів міжнародних конкурсів
Єлизавети Плужко та Вікторії Ільченко.
Адреса ЦДАМЛМ: вул. Володимирська, 22-А, територія Національного
заповідника «Софія Київська». Вхід вільний.
Тел. для довідок: (044) 2784481, (044) 2784985.
Довідково:
Єлизавета
ПЛУЖКО
(фортепіано)
–
асистент-стажист
фортепіанного факультету Національної музичної академії України
ім. П.І.Чайковського.
У 2007–2012 рр.
навчалася
в
НМАУ
ім. П.І. Чайковського
в
класі
професора,
кандидата
мистецтвознавства Тетяни Рощиної. Брала участь у міжнародних
майстер-класах таких видатних педагогів, як С. Арабкерцеві,
Т. Зелікман, О. Яблонська, Х. Рібера, А. деле Віньє, М. Ферратті,
А. Уроза та ін. Лауреат міжнародних конкурсів у Києві, Лоніго
(Італія),
Парижі,
Санкт-Петербурзі
в
номінаціях
сольне
виконавство, акомпанемент та камерний ансамбль. Неодноразово
брала участь у майстер-класах «Hvide-Sande Piano Master Classes»
(2009–2011), «Tel-Hai International Piano Master Classes» (2011),
«Mendigorria Piano Master Classes» (2012). Виступала у супроводі
симфонічних оркестрів під керуванням М. Лисенка, І. Каждана,
С. Свінцицького. Провадить активну творчу діяльність в Україні та
за кордоном (Данія, Італія, Іспанія тощо). Здійснила ряд
прем’єрних виконань творів сучасних композиторів в рамках
Міжнародного фестивалю «Музика молодих» та студентських
лекцій-зустрічей
в
Національному
університеті
«КиєвоМогилянська академія».
Програма виступу:
В.А. Моцарт. Соната G-dur, K 283
С. Рахманінов, Варіації на тему Кореллі, тв. 42

Вікторія
ІЛЬЧЕНКО
–
асистент-стажист
фортепіанного
факультету
Національної
музичної
академії
України
ім. П.І. Чайковського, де навчалася протягом 2007–2012 рр. в класі
професора Ольги Ліфоренко. Лауреат міжнародних конкурсів у
Києві, Харкові, Лоніго (Італія) в номінації сольне виконавство.
Неодноразово
брала
участь
у
майстер-класах
Ельжбети
Стефаньської (клавесин, Польща). Піаністка провадить активну
творчу діяльність в Україні, працюючи концертмейстером
вокального факультету НМАУ ім. П.І. Чайковського (класс Романа
Майбороди). Брала участь у прем’єрних виконаннях творів
сучасних композиторів в рамках Міжнародного фестивалю «Музика
молодих», виступала в концертних залах Києва, Львова, Вінниці,
Чернігова, Миколаєва тощо.
Програма виступу:
С. Рахманінов. Шість музичних моментів, тв. 16
Літературно-музичний проект «Мистецькі зустрічі в архіві-музеї» було
започатковано у квітні минулого року. Протягом 2012 р. у ньому взяли
участь відомі діячі сучасного мистецтва: композитор Олександр
Щетинський, баяніст та музичний критик Роман Юсипей, піаніст Олег
Безбородько, музикознавець Ірина Тукова, співачка та етномузиколог
Наталія Сербіна, бард Олеся Найдюк, філософ, президент фестивалю «Сходи
до неба» Володимир Сімонов, дитячий народний хор «Зірниця», драматург
Тетяна Киценко, київський театр «Відкритий погляд». Зустрічі
супроводжувалися виставками документів, раритетних видань та музейних
предметів ЦДАМЛМ України («Баян в українській музиці»), тематичними
оглядами («Особові фонди фольклористів у ЦДАМЛМ України») та ін.
Автор ідеї та керівник проекту – директор ЦДАМЛМ України Олена
Кульчий, координатор програм – Юлія Бентя, завсектору просвітньої та
виставкової роботи відділу використання інформації документів. Проект
відбувається за підтримки Державної архівної служби України, Голова –
Ольга Гінзбург.

