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Співочий
всесвіт
«В нaс розквітає те, щo ми плекаємо, тaким є вічний закон природи»,
 цей вислів відомого німецького письменника Й. Гете приводить На
талія Пасічник – заслужений працівник культури України  у вступі до
нотної збірки «Співочий всесвіт». Саме на цій поетичній ноті розпочи
нається чудова подорож до лірикоромантичного світу сучасних творів
для дітей і юнацтва.

Наталія Федорівна, окрім пе‐
дагогічної, виконавської та кон‐
цертмейстерської діяльності в
Сєвєродонецькому
коледжі
культури і мистецтв імені Сергія
Прокоф’єва,
багато
часу
приділяє композиції. У її творчо‐
му доробку безліч різнохарак‐
терних
п’єс,
список
яких
постійно поповнюється новими
творами. Збірка «Співочий все‐
світ» містить сучасну вокальну
та інструментальну музику. У
нас є чудова можливість дізна‐
тись більше про музичний ма‐
теріал ще до прем’єри та
познайомитись з композиторсь‐
ким життям Наталії Пасічник,
яка з радістю відповіла на наші
питання.

«Співочий всесвіт» ‐ це збірка фортепіанних і
вокальних творів, які написані в різних жан‐
рах і мають різні характери: «In jazz style»,
«Лавандовий рай», «Блюзові мрії». Ці твори
розраховані на учнів музичних шкіл та сту‐
дентів музичних коледжів.

3

Продовження на сторінці 4

art- МОЗАЇКА

№5 (14) • 22 лютого 2021

Pro Коледж
Чи є історія про те, як Ви прийшли
до створення музики?

З самого дитинства я
захоплювалася музикою, дуже
любила співати. Знаючи мою
пристрасть до музики, люди
на вулицях зупиняли мене і
просили заспівати. Потім, коли
я вже вчилася в музичній
школі, я почала активно підби‐
рати улюблені пісні та створю‐
вати музику. Перший свій твір
я написала десь у восьмому
класі. Це була пісня на любов‐
ну тему, що дало поштовх для
подальшої творчості. Потім
так склалося, що я зустрілася з
Наталією Вікторівною Кулако‐
вою, членкинею регіональної
спілки письменників України.
Ми познайомилися, коли я
проводила ювілей організації,
де вона працювала. Поступово
я дізналась про її творчість, а
вона почула мою музику. Як і у
всіх композиторів‐початківців,
у мене були сумніви з приводу
моїх творів. Мені здавалося, їх
не варто показувати публіці.
Саме Наталія Вікторівна під‐
тримала мене, і я продовжила
займатися композицією. Коли

я побачила, що мої твори подобаються людям, почалась наша
активна співпраця. Ми стали створювати велику кількість творів
на її вірші, які переростали в музично‐поетичні вистави і щорічно
звучали у виконанні студентів музичного коледжу. Нещодавно
вийшов диск наших пісень «Музика зливи». Потім я дізналася від
студентів про нотний редактор «MuseScore». Я почала активно
записувати всі твори, щоб ними могли користуватися не тільки в
нашому коледжі, а й в інших навчальних закладах. Паралельно з
цим створювалися фортепіанні твори для учнів музичних шкіл. З
цих п'єс з'явилася перша збірка «Музичне мереживо». До мене
звернулися фахівці з навчально‐методичного центру з проханням
надати свої твори для конкурсу художників, щоб учасники мали
аудіо версії різних творів.

Цей конкурс виявився
дуже знаковим в моїй

долі: твори стали дуже попу‐
лярними, а на сам конкурс
було подано рекордну кіль‐
кість заявок. Потім мене
запросили на виставку, де бу‐
ли представлені роботи ху‐
дожників‐конкурсантів. Мене
це так зворушило, що я не
змогла стримати сліз! Я поба‐
чила величезну кількість ди‐
тячих робіт, які були створені
під впливом моїх творів. Це
був дуже цікавий досвід, який
приніс величезну кількість
вражень, емоцій і натхнення
для подальшої творчості. Пі‐
сля цього моя збірка по‐
трапила до музичних шкіл і
твори почали активно вико‐
нуватися.

Цього літа я почала створювати твори для нової збірки. На
це йшло дуже багато сил і часу, але вже зараз готується вихід
«Співочого всесвіту». Мені надійшла пропозиція ще раз взяти
участь в конкурсі, і зараз ми очікуємо нові роботи худож‐
ників!
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Чи є у Вас улюблені
композитори?

Цікаво, який власний
твір у Вас улюблений?
Одним з улюблених творів є
«Ріка любові». Цей твір подобається
також великій кількості слухачів. Ще
багатьом прихильникам подобається
«Музика зливи» ‐ вона дуже краси‐
ва.

Що Вас надихає?

Складно сказати. Коли я
раніше читала статті та монографії
про різних композиторів і музикан‐
тів, я не розуміла, як може натхнення
з’явитися нізвідки, «зійти з неба»?
Але зараз у мене багато творів так і
«народжуються». Мені приносить
Наталія Вікторівна новий чудовий
вірш, я сідаю за інструмент, і музика
сама «виходить з‐під пальців». А що
стосується сил і енергії, я просто са‐
ма по собі така: мені весь час хочеть‐
ся
щось
дізнаватися,
кудись
рухатися,
розвиватися.

Для того щоб писати симфонії, ораторії,
опери, потрібно мати спеціальну
композиторську освіту, у мене її, на жаль,
немає. Я планую писати твори для хору,
також хочу написати музику для двох і трьох
фортепіано, є в планах твори для духових
інструментів з фортепіано.
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Як і більшості музикантів, мені
подобаються класичні композитори. Я
обожнюю Сергія Рахманінова, Фре‐
деріка Шопена, Людвіга ван Бетховена.
Люблю
українських
композиторів:
найбільше мені подобається творчість
Миколи Лисенка та Бориса Лятошинсь‐
кого. З більш сучасних композиторів хо‐
чу згадати Альфред Шнітке, деякі твори
Ігоря Стравінського. У молодих компо‐
зиторів також є дуже яскраві твори, але
я не можу назвати імен, оскільки їхній
стиль зараз тільки формується.

Чи плануєте концерт
Вашої музики? Можливо,
на базі коледжу?
Звичайно, є бажання провести та‐
кий концерт. Дуже просять слухачі, які
пам'ятають творчі вечори, що проводи‐
лися раніше. У мене грандіозні плани, і
здійснити їх, звичайно, дуже хочеть‐
ся!

З якими труднощами
Ви стикаєтесь в
написанні творів?
Важко відповісти. Напевно, це те,
що я повинна розуміти для кого я пишу.
Дуже часто вже написані твори я спро‐
щую, бо розумію, що виконати їх сту‐
дентам і учням музичних шкіл буде
досить важко.

Можете трохи детальніше розповісти про
творчий процес?
Спочатку виникає думка, мелодія.
Починається її розвиток, «народжують‐
ся» гармонічні звороти. Далі довга
кропітка робота: поступово вертикалі
вдосконалюються і з’являється новий
твір. Іноді спершу формується гар‐
монійне заповнення і аж потім вимальо‐
вується
мелодія.
Щоразу
по‐різному.
Продовження на сторінці 6
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Які рекомендації дасте
композиторампочатківцям?

Перш за все, потрібно володіти
знаннями з гармонії й композиції.
Потрібно багато слухати музики, ба‐
гато читати, не боятись писати щось
нове, незвичне, не боятись помили‐
тися. Постійно вивчаючи цю сферу,
тебе туди затягує, і ти починаєш цим
жити, варто лише спробувати.

Бажаємо читачам та юним композиторам

творчих успіхів, щоб приклад Наталії Федорівни на‐
дихав майбутніх музикантів на звершення. З нетер‐
пінням чекаємо на прем’єру нотної збірки «Співочий
всесвіт». Як сказав член Національної спілки компози‐
торів України, заслужений працівник культури України
Геннадій Метьолкін, вона «знайде своїх виконавців, які
відчують усі рухи душі композиторки, зворушаться
глибиною і романтичністю авторського замислу, тим
паче, що ця збірка демонструє високий рівень худож‐
ньої досконалості, особливості та оригінальності
творчого самовираження».

студентка IV курсу ‐
Юлія Сизоненко

Студентська конференція:
бути чи не бути ‐ ось у
чому питання
Кожні два роки у грудні студенти коледжу че
кають на конференцію. Тут вони мають змогу
не тільки представити свою роботу, а й поспіл
куватися зі учасниками інших навчальних за
кладів. Зазвичай до нас приїжджають гості з
Харківського та Дрогобицького музичних коле
джів, та цьогоріч список навчальних закладів
поповнився Бахмутським та Маріупольским фа
ховими коледжами культури і мистецтв.

Яким чином конференцію проводили в
умовах пандемії? Не зважаючи на негаразди (поганий
інтернет, технічні проблеми, організаційні питання),
які, на жаль, не оминути, захід пройшов досить успіш‐
но. Усі бажаючі могли приєднатися до спільного дзвін‐
ку на платформі Google Meet. Виступаючих поділили
на дві категорії: теоретична (керівник Л.М. Скрипнік)
та виконавська (керівник О.Є. Міхалєва). Почесними
гостями були кандидат мистецтвознавства, професор‐
ка кафедри «Теорія музики» Київської муніципальної
академії імені Р.М. Глієра Т.Є. Дугіна та директорка
нашого коледжу М.В. Яворська.
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«Конференція – доволі вільна форма науково‐практичних заходів,
тому я вважаю її не тільки корисним, а й необхідним заходом»

Як на мене, найцікавіше на конференції – це
ставити запитання стосовно розглянутої теми та
слухати відповіді. Відповіді на запитання – це по‐
казник впевненості у своїх знаннях, освіченості у
проблемі власної роботи. На жаль, цього року на
конференції далеко не всі студенти були активними
та слухали доповіді інших учасників. За вимкненою
камерою та мікрофоном міг ховатися як відмінник,
що повторює свій виступ, так і засинаючий новачок.
У цьому явищі немає нічиєї провини ‐ це лише пере‐
ваги та недоліки (для кожного свої) онлайн‐режиму.
У теоретичній категорії виступили шість з
восьми учасників. Здебільше роботи були присвя‐
чені біографії або творчому шляху окремого компо‐
зитора, але й без винятків не обійшлося.
Зацікавленість у слухачів викликала робота Ле‐
бедєвої Альони «Музика та математика: перетини
та паралелі». Вона спробувала відповісти на питан‐
ня, які хвилювали чи не кожного музиканта: «Що є
спільного між цими науками? у цих великих наук?»,
«Чи можна пояснити музику простими математич‐
ними формулами?». Було розкрите питання драма‐
тизації жанру побутового вальсу у роботі Педь
Єлизавети «Метаморфози жанра вальсу в симфоніч‐
ній поемі Моріса Равеля «Відень». Після доповіді об‐
говорювалася проблема жанрової трансформації
крізь простір часу. Анастасія Баде з Бахмутського
фахового коледжу написала роботу стосовно педа‐
гогічного аспекту і представила її у відео, яке можна
було подивитися за посиланням після закінчення
конференції. Щодо самих виступів учасників. Во‐
лодіння ораторським мистецтвом – одна з головних
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професійних навичок музикознавця. Що‐
правда, не всі студенти навіть теоретичних
відділів змогли продемонструвати це важ‐
ливе вміння.

У виконавській категорії представ‐
лені теми були більш різноманітними. Тут
розглянули і педагогічні, і загальномузичні, і
біографічні, творчі та навіть інтерпретаційні
питання. Із вражень, якими ділилися зі
мною студенти‐виконавці можна дійти
висновку, що найбільше запам’яталися до‐
повідь Бобришевої Інеси, яка досліджувала
питання новаторських рис С. Прокоф’єва у
його циклі «Сарказми». Також не менш яс‐
кравою вважають роботу Скнаріної Ана‐
стасії. Вона розповідала про проблематику
роботи з хором хлопчиків. Одним з найго‐
ловніших недоліків була обмеженість кіль‐
кості виступів. «Дуже шкода, що багатьох
не послухали, бо регламент не дозволяє», ‐
коментує цю ситуацію студент ІІІ курсу
Номіровський
Данило.
Підбиваючи підсумки, можна
впевнено сказати, що конференція пройшла
успішно. Дуже сподіваємося, що за два ро‐
ки вона буде проходити у форматі реальної
зустрічі, як це було раніше. Хочеться поба‐
жати студентам не боятися проводити
власні дослідження, бо знання з фаху ніколи
не бувають зайвими.
завідувачка навчально‐методичного
кабінету ‐ Ольга Міхалєва
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Любов до музики не
йде на карантин

Період пандемії – це, безумовно, дуже складний час для людей усіх
сфер діяльності. Багато хто був вимушений змінювати свої плани та
звичний спосіб життя. Зокрема професійним музикантам та їхнім
талановитим учням, які навіть в таких умовах не залишили свої
прагнення навчатися музиці, довелося пристосовуватися до нових
форм конкурсно‐виконавської діяльності.
21 листопада 2020 року на
базі Сєвєродонецького коледжу
культури і мистецтв імені Сергія
Прокоф`єва відбулися конкурсні
прослуховування
понад
100
солістів та колективів зі всієї Лу‐
ганської області. Серед членів журі
були викладачі коледжу Олена
Шалайкіна, Ганна Погорєла, Юлія
Бражнікова, Ольга Міхалєва, Кате‐
рина Саморядова й Олександр По‐
горєлий. Конкурсанти продемон‐
стрували високий рівень майстер‐
ності, цілеспрямованість і жвавий
інтерес до справи, якою вони
займаються і якій присвячують ба‐
гато сил та часу. Дипломи лауре‐
атів I, II, III ступенів отримали
талановиті учні з різних куточків
нашої багатої на таланти області
(м. Сєвєродонецьк, м. Новопсков,
м. Лисичанськ, м. Рубіжне, м. Ща‐
стя, м. Білолуцьк, м. Сватове, смт.
Марківка, м. Біловодськ).

https://youtu.be/IxE7eb3b7pc

Обласний конкурс естрадної
та джазової музики «РИТМ‐
FEST», організаторами якого є

управління культури, національностей,
релігій та туризму Луганської обласної
державної адміністрації та Сєвєродо‐
нецький коледж культури і мистецтв
імені Сергія Прокоф`єва не став ви‐
нятком, тому проводився цього року
дистанційно. Його метою завжди було
виховання у юнацтва інтересу до
естрадної та джазової музики, вияв‐
лення та підтримка обдарованих дітей
та розповсюдження кращого педаго‐
гічного досвіду роботи викладачів.

Володарем
Гран‐прі став
ансамбль
«Домісольки» з
м. Білолуцьк
(керівник
Крапівко Н.М.).
Яскравий
виступ
колективу нікого
не залишив
байдужим.

Результати конкурсу пока‐
зали, що навіть в умовах каранти‐

ну небайдужі педагоги та їх
талановиті, охочі до знань учні‐му‐
зиканти не втрачають інтересу до
обраної
справи,
продовжують
вдосконалювати свої навички, щоб
за можливості продемонструвати
плоди власної праці й надалі про‐
буджувати серед молоді інтерес до
сучасної естрадної та джазової му‐
зики українських і зарубіжних
композиторів.
голова журі – Олена Шалайкіна
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ВІТАЄМО З ЮВІЛЕЄМ!
13 лютого свій ювілей відсвяткувала
Лариса Геннадіївна Молчанова – прекрасна
піаністка, чудовий педагог і просто дуже
цікава людина. Ми щиро вітаємо Ларису
Геннадіївну з її святом і дуже вдячні долі за
те, що нам пощастило знати та навчатися у
такого освіченого фахівця! А також хочемо
розповісти читачам її дивовижну історію.

Про перші кроки в музиці

«Моя історія досить банальна, –
каже Лариса Геннадіївна і додає: –
Навчати мене музиці вирішили
батьки!»

«Ми жили в Архангельську, на Крайній Пів‐
ночі. У мого батька був абсолютний слух, котрий я й
успадкувала. Він міг підібрати будь‐яку мелодію на
фортепіано, зовсім не знаючи музичної грамоти. Коли
ж я закінчила музичну школу, вступила до Архангель‐
ського музичного училища. У мене був чудовий педа‐
гог, заслужений учитель Ангеліна Павлівна Загвоздіна,
яка вчилася у самої Анни Миколаївни Єсипової. А потім
у житті нашої родини сталося нещастя… Тато (він був
моряком далекого плавання) помер, і нам довелося
переїхати до бабусі в Луганськ. Я перевелася вже на 2
курс до Луганського музичного училища, успішно
закінчила його і вступила до Київської консерваторії в
клас чудового професора Наталії Миколаївни Вітте. Я
їй багато чим зобов'язана: вона прищепила мені смак і
любов до мистецтва».

Педагогіка та викладання
«Щойно я закінчила консерваторію, мене
направили до Івано‐Франківського музичного училища,
де я працювала 5 років. До Сєверодонецька приїхала
на запрошення і оскільки я з цієї області, тут і вирішила
залишилася. Я дуже задоволена і щаслива, що працюю
в такому чудовому навчальному закладі. Педагогіка –
це моє покликання. Усі мої учні вважають, що я педагог
«від Бога». Вибачте, може, це нескромно, але я дійсно
дуже люблю цю справу, і вважаю, що у мене це добре
виходить».

Анна Єсипова стала першою
російською піаністкою, яка
отримала всесвітнє визнання
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Найбільш цінні якості
учнів
«Здебільшого, мої учні – одер‐
жимі! Талановиті, натхненні ‐ вони всі
одержимі музикою. Серед якостей уч‐
нів, на першому місці, я гадаю, ней‐
мовірна
відданість
інструменту,
відданість музиці. Їх цікавить вивчення
творів різних жанрів, читання літерату‐
ри, що сприяє розкриттю музичного об‐
разу і стилю окремого композитора, а
найголовніша якість – прихильність і
мені, і класу».
«Я випустила 110 студен‐
тів, які вступали до престижних ву‐

зів, серед яких: Київська академія,
Львів, Харків, Одеса, Донецьк, Ро‐
стовська консерваторія ім. Рах‐
манінова, Російська академія ім.
Гнесіних. Майже всі мої студенти
учасники і лауреати багатьох кон‐
курсів. Серед найвидатніших моїх
учнів Олександр Глузман (зараз
працює в педагогічній гуманітарній
академії в Ялті), Олена Веселова
(працює там же), Віталій Лиман
(працює в Київській консерваторії).
Багато моїх учнів стали викладачами
нашого коледжу. Губанова Лілія
Іванівна, Асєєва Олена Віталіївна,
Щепетова
Марина
Анатоліївна,
Склярова Наталія Василівна – це мої
колеги, мої найліпші друзі. Вони мені
дуже допомагають в житті. Я надз‐
вичайно вдячна долі за те, що вони в
мене є. Можу тільки сказати, що
мені цілком пощастило, адже в
моєму класі було дуже багато тала‐
новитої молоді. На жаль, зараз тако‐
го немає».

Моє життєве кредо – «Не сумувати і бути
сильною». Воля – це все: воля до перемоги, во
ля до життя і, звичайно, до здоров'я та здо
рового способу життя. Я, наприклад, без
зарядки не починаю свій день. Розумієте, це
дуже важливо!
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Справжній педагог
«Від педагога залежить абсо‐
лютно все. По‐перше, він повинен бути
дуже уважним до свого учня. По‐друге,
він повинен бути справедливим. Не
можна виділяти в своєму класі більш і
менш здібного студента. Необхідно бу‐
ти коректним, допомагати долати всі
складнощі, й тоді учень відповість вам
вдячністю та дуже хорошим розвитком і
розкриттям природного таланту. Я вва‐
жаю, що мені вдається бути такою, то‐
му що майже всі учні різного
обдарування виходили на свій найви‐
щий рівень професійної майстер‐
ності».

Спортивне хобі
«В дитинстві, крім музичної, я
ходила ще й у спортивну школу. Сво‐
го часу я була знаменитою лижницею.
Усім відомо, що Архангельськ – це,
перш за все, зимове місто, де надзви‐
чайно популярні зимові види спорту.
Зима у нас починалася з жовтня і трива‐
ла по травень включно, тому лижі, ко‐
взани, санки – все, що стосується зими,
мені близьке...».

Найбільший успіх
«Успіх для вчителя – це успіхи уч‐
нів. Коли вони повертаються окрилені,
щасливі, що отримали якийсь приз або
місце на конкурсі – для мене це щастя.
Це найцінніше, що може бути в педаго‐
гічній діяльності».
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Архангельск  ворота Півночі.
Це місто, засноване Іваном
Грозним, має багату історію та
культурну спадщину.

Тут народився Михайло
Ломоносов, зародилося
мореплавство, тут
знаходиться славнозвісний
Соловецький монастир.

Дитячі мрії
«На початку свого музичного шляху я
мріяла бути композитором, мої твори навіть
звучали по радіо. Я створювала фортепіанну
музику до 3 курсу музичного училища. У своїх
фортепіанних п’єсах я наслідувала то Скрябі‐
на, то Шопена, то Рахманінова. Я і зараз дуже
люблю імпровізувати та підбирати на слух
будь‐яку музику».

відеозаписи з концертів. Усі ці супутні моменти
дуже важливі для розвитку юного музиканта».

Побажання сучасним
студентам-музикантам

Кумири та люди, що
надихають
«Двоюрідна сестра для мене приклад
абсолютно в усьому! Я захоплююся тією си‐
лою волі, якою вона володіє. А кумири в му‐
зиці – це композитори. Знати та вивчати
творчість й особистість відомих музикантів –
це дуже важливо, тому що потрібно прище‐
пити цю любов і учневі. Я забезпечую їх кни‐
гами, також у мене велика фонотека. Я часто
запрошую своїх студентів додому, де ми слу‐
хаємо музику, яку вивчаємо, переглядаємо

«Перш за все моліться всім «музичним
богам» і не звертайте зі свого шляху. Якщо вже
обрали музику, продовжуйте вдосконалювати‐
ся далі. Також я бажаю студентам ніколи не
зраджувати ані педагогу, ані музиці, ані обрано‐
му шляху. Крокуйте по ньому впевнено і сміли‐
во!».
В свою чергу, редакція газети «ART‐Мо‐
заїка» бажає Ларисі Геннадіївні й надалі тішити
учнів та колег своєю невичерпною енергією.
Хай серце завжди буде наповнене улюбленими
мелодіями, а в душі грають оркестри радості.
Бажаємо, щоб гордість за Ваших учнів дарувала
натхнення, приносила гармонію і почуття вико‐
наного
призначення.

«Композитори для мене як ро
дичі. Я вивчала їхнє життя на
стільки детально, що
здається, ось вони зараз
зайдуть, і ми будемо розмовля
ти, як друзі»
редакція газети «ART‐Мозаїка»
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«Розрада» та натхнення
«Велика музика, я впевнений у цьому, завжди йде від серця.
Музика, створена тільки шляхом використання техніки,
не коштує паперу, на якому вона написана»
Моріс Равель

Томас Брукс «Розрада»

Завжди дивувалася тому,
як мислять та виражають
свої емоції творчі люди. Во‐
ни перетворюють свої
переживання та натхнен‐
ня, створюючи прекрасні
витвори мистецтва, яки‐
ми захоплюються митці
наступних поколінь і весь
світ. Це явище трансфор‐
мації почуттів у щось від‐
чутне або у те, що можна
послухати чи побачити
мене дуже вражає.

Мене, наприклад, нади‐
хає «Розрада» ре‐бемоль ма‐

жор, на яку я випадково
натрапила, переслухуючи улюб‐
лену музику Ференца Ліста.
Цього композитора вважають
романтиком в усіх значеннях
цього слова. Ліричні герої його
творів мають багатий внутрішній
світ та дуже тонко сприймають
дійсність. Цей фортепіанний
ескіз не є винятком. Перше, що
мені сподобалося – це розвине‐
на, неймовірно співуча мелодія,
кожна фраза якої закінчується
характерними «завитками». Го‐
ловна тема розливається, наче
річка,
втілюючи
піднесений,
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мрійливо‐легкий образ. В
моїй голові відбувся дисо‐
нанс, коли я співставила лад
та назву цього твору: мажор
та почуття утіхи. Як відомо,
Ре‐бемоль мажор – тональ‐
ність кохання. До цього мо‐
менту я не замислювалася
над тим, як тісно любов по‐
в’язана із співчутливістю.
Мені завжди здавалося, що
заспокоєння після печалі,
тобто розрада, не дуже
помітне й важливе почуття,
але Ференц Ліст, чутливий
митець‐романтик, побачив у
цьому цілий світ.
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У плеяді імен великих діячів музичного мистецтва XIX
століття особливе місце займає ім'я Ференца Ліста.
Він підкорив Європу не тільки як піаніст‐віртуоз, а й
як талановитий композитор. Його твори, абсолютно
неповторні і впізнавані з перших нот, змушують душу
завмирати і тремтіти, піддаючись настрою автора.
Ліст узяв драматичну напруженість і героїку від
Бетховена, яскравість емоцій і фарб ‐ від Берліоза, а
від Паганіні ‐ віртуозну складність і містичний
демонізм. Манера виступу маестро була унікальною:
він любив грати на сцені на декількох інструментах,
змінюючи їх по черзі в ході концерту. Ференц Ліст
настільки віддавався емоціям під час виконання, що
міг в процесі зламати інструмент ‐ не витримували
струни.

Супроводжують цю
задушевну пісню роз‐

кладені акорди, які вель‐
ми нагадують гру на
гітарі. Через зміщення
акценту акомпанементу
створюється
ефект
поліритмії.
Він
має
помітну
роль,
бо
асоціюється з враженням
ще не закінченого три‐
вожного смутку. Тема
розширюється за раху‐
нок октавного дублю‐
вання мелодії та терцій,
які відкликаються луною
у верхньому регістрі.
Закінчується ескіз так
само невимушено, як і
починається. На піаніс‐
сімо звучать останні від‐
голоски
мелодії,
як
світлий спогад про мину‐
лу печаль.

https://youtu.be/Yd2BLIv6jQI

«Розрада» Ференца Ліста – це приклад
перетворення непомітного, але не менш важливого
почуття, в душевний фортепіанний твір. Композитор
вчить нас бачити в малому те, що може надихнути,
збагатити наш внутрішній світ. Такі теми, як кохання,
самопожертва, патріотизм, свобода – це вічні, великі
проблеми, але щоб співчувати, щиро втішати, цього
не треба. Якщо музика класиків навчає нас бути
героями, то музика романтиків виховує в нас людей.
студентка ІІІ курса ‐
Елизавета Педь
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Гурт «Ми»

У далекому 2016 році світ підлітків сколихнувся ‐ з'явився гурт
«Ми», що дуже точно відображав почуття і переживання молодого
покоління...
руки, залишивши передсмертну за‐
писку, в якій вказав, що сприйняв
текст пісні «Можливо» як заклик до
вбивства: «Пробач, мені доведеться
вбити тебе, адже тільки так я буду
знати напевно, що між нами нічого і
ніколи вже не буде можливо». На‐
ступного дня в мережі була запуще‐
на петиція про заборону пісні, що
спонукала юнака до злочину. Учас‐
ників дуету «Ми» закликали вибачи‐
тися і понести відповідальність за
свої дії. У відповідь Данило Шайхи‐
нуров попросив не пов'язувати твор‐
чість з трагедією. Деякий час
вважалось, що це дійсно кінець му‐
зичній кар’єри дуету, та творча
діяльність гурту ще недовго про‐
довжувалась.

Гурт створили Данило Шайхину‐
ров і Єва Краузе. У 2016 році він звернув
увагу на пісню Єви в її Інстаграмі і
запропонував зробити спільний запис
пісні. За короткий час у дуету вийшов
подвійний альбом «Відстань», міні‐аль‐
бом і кілька синглів. Випустивши першу
платівку навесні 2017, гурт організовує
гастрольний тур клубами Росії. У верес‐
ні виходить новий кліп на пісню «Мож‐
ливо», який набрав понад 17 мільйонів
переглядів на Ютубі. З цієї пісні почи‐
нається їх популярність та визнання як
значущих виконавців. Цей дует запро‐
шують на інтерв'ю та зустрічі, про них
пишуть
багато
відомих
жур‐
налів.

Єва на своїх сторінках неод‐
норазово оголошувала про розпад
групи, але після цього з’явилось ще
кілька альбомів і пройшов тур
Росією, Україною та Білоруссю. З
листопада 2018 року Єва перестала
з'являтися в треках «Ми», почавши
сольну кар'єру під псевдонімом
Mirеle. Пізніше вона повідомила, що
більше не планує працювати з Да‐
нилом, який випускає нові пісні та
альбоми.

З їхньою
найвідомішою
піснею
пов'язаний
скандал, що
За 2 роки гурт «Ми» став не
призвів до
просто
піснями із плейлиста для
розпаду гурту.

прогулянки, а відображенням усіх
тих почуттів і переживань, які тур‐
бують і непокоять багатьох підлітків.
Деяким текст цих пісень може зда‐
тися безглуздим і дурним, десь
смішним і незрозумілим, але багато
хто знайшов себе в цих рядках.

З їхньою найвідомішою піс‐
нею пов'язаний скандал. 22 січня 2018

року 19‐річний студент МГТУ ім. Баума‐
на Артем Ісхаков вбив 19‐річну сту‐
дентку Вищої школи економіки Тетяну
Страхову. Після цього він наклав на себе
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7 нот кохання

Музика ‐ це мова душі. Вона може розповісти про будь‐які
переживання, показати будь‐які почуття: радість, смуток, піднесення
та, звісно, любов. Закохуєшся ‐ і весь світ грає для тебе
найпрекраснішу симфонію. Ми підготували невелики ТОП творів, що
асоціюються з коханням і польотом душі.

Петро Чайковський
увертюра-фантазія
«Ромео і Джульєтта»

https://youtu.be/Bdqw6GQzMXQ

Історія кохання юного Ромео та прекрасної
Джульєтти завжди розбурхувала серця і уяву
композиторів різних часів і народів. Петро Ілліч не став
винятком. Композитор узяв в англійського драматурга
головну ідею і розвинув її музично. З перших акордів ми
переносимося в далеку шекспірівську Верону, де два
люблячих серця протистоять холодного манірному світу
з його непорушними законами.

Карлос Гардель
«Por una cabeza»
Мелодія танго, назва якого перекладається як «Той,
що втратив голову», була написана в 1935 році, але
відомою композиція стала після того, як прозвучала у
фільмі «Запах жінки». Чудовий танець у виконанні Аль
Пачіно й Габріель Анвар під тужливу гру скрипки
заворожує і залишається у пам'яті назавжди.
https://youtu.be/ndCqnd26yJc

https://youtu.be/nAYgjFiZtXA

Ференц Ліст
«Мрії кохання»

Цей ноктюрн, один з найзнаменитіших творів
Ференца Ліста, композитор присвятив головному
коханню свого життя Кароліні Вітгенштейн. На жаль, у
цієї історіїї був сумний кінець... Вони познайомилися під
час його гастролів у Києві. Він відомий піаніст, а вона ‐
дружина князя Вітгенштейна, та їх поєднала любов до
музики. Вони не могли бути разом, але любов до цієї
жінки Ференц Ліст проніс через усе життя і втілив у своїх
найкращих творах.
редакція газети «ART‐Мозаїка»
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Мне пишет зима запоздалые письма,
Поземкой гуляя по стылой земле.
И в строчках сугробов теряются мысли.
Они о любви, о тебе, о тепле.
Снега нерушимы, и жаждут покоя.
Повсюду приглаженность и благодать.
Я снега касаюсь усталой рукою,
Пытаясь загадки веков разгадать.

Я прошлое помню, я будущим грежу…
И слышится в мягком круженье снегов
Изломанных душ оглушительный скрежет
И скрип за спиной чьих-то гулких шагов.
Откликнется вечность тревожным сонетом
И чувства сгорят, словно ветки в костре.
Мы только герои, герои сюжетов.
Нам сценою стал этот день в январе.
Я маюсь тобой или маюсь любовью?
И вновь возвращаюсь к тому декабрю,
Где сердце мое, расплескавшейся кровью,
На белом снегу выводило «люблю».
Наталья Кулакова
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