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Феєричним дивом світового значення стало проведення Другого Міжнародного музичного фестивалю «О-FEST – 2014», який 31 

травня відкрився в Бучанському міському парку.

Саме музика сьогодні може поєднати світ. Ці слова співголови оргкомітету фестивалю, художнього керівника Національної 

оперети України, з.д.м. України Богдана СТРУТИНСЬКОГО стали своєрідним девізом цьогорічного фестивалю, який прийняв 

учасників із 14-ти країн світу (у минулому році приїхали гості із 10-ти країн).

Звичайно, трагічні події в Україні, які останнім часом наповнюють життя нашої держави, викликають занепокоєння і серед 

інших країн. Саме через складну ситуацію у нашій державі відмовилися від участі у фестивалі Туреччина, Казахстан та 

Угорщина. Як зізнався ще один співголова оргкомітету фестивалю – бучанський міський голова Анатолій Федорук – у цей 

напружений непростий час упродовж усього періоду підготовки фестивалю «нас не полишали сумніви – проводити його чи ні. 

Однак ми зрозуміли, що треба, щоб світ побачив, що Україна – жива і живе, не зважаючи ні на що».
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Організатори дійства не помилилися. Не зважаючи навіть на проливну зливу, яка періщила майже безупинно і внесла свої 

корективи до загального сценарію усього дійства, зала Літнього театру в Бучанському міському парку була повністю заповнена. 

Глядачі із вдячністю і захопленням сприймали шедевральні твори світової класики у виконанні відомих оперних співаків –

народної артистки України Ольги Камінської (Хорватія – Україна), Єви-Марії Шмід (Відень, Австралія), Беки Гогінашвілі 

(Грузія), Сільвії Ольшинської (Польща), Альфредо Паску і Сільвії Сохтерус (Румунія), Ігоря Куцера (Словаччина), Томаса Кутера 

(Естонія), Валентини Корчакової (Болгарія), Лю Мяоні (Китай) та ін. у супроводі симфонічного оркестру київського

національного академічного театру оперети (диригенти – Дмитро Морозов, Святослав Литвиненко, Оксана Мадараш, Ігор 

Ярошенко та Сергій Дідок).
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Відкривала гранд-концерт фестивалю солістка Національної оперети України Соломія Приймак. Серед гостей – солісти 

Київського національного академічного театру оперети. Долучилися до музично-хореографічної частини заходу й місцеві 

таланти: вихованці бучанської школи мистецтв та Культурно-мистецький Центр Податкового університету ДПСУ «Сузір’я».

Святкове дійство відбулося за підтримки цілого ряду спонсорів і партнерів, а також Міністерства культури України, очільник 

якого привітав усіх учасників та глядачів вітальним адресом, в якому зазначив, що фестиваль став «унікальним осередком для 

плідного творчого пошуку, цікавого музичного спілкування… та відкриття нових імен» і «з перших днів свого існування відразу 

перетворився на важливу подію в культурному житті нашої країни».

Іноземні учасники фестивалю висловлювали своє захоплення і подивування красою місця проведення заходу, яким є 

бучанський міський парк, та високим рівнем організації. «За нинішніх умов, звичайно, найважче, - знайти фінансування для 

проекту, - розповів під час прес-конференції Богдан Струтинській. – Однак не жаліємося, підтримку знаходимо, долучаються 

волонтери, бо усі відчувають, що працюють на високу ідею – презентувати країну, зацікавити нею, заохотити сюди приїжджати 

знову і по «сарафанному» радіо передавати іншим, щоб теж прагли «познайомитися з високим українським мистецтвом, з 

українськими традиціями, кухнею, побутом, щирими, доброзичливими і талановитими людьми».
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Щоб не бути голослівними, організатори подбали не тільки про наповнення високопрофесійним репертуаром у Літньому театрі: 

весь міський парк Бучі перетворився на мозаїку цікавих різнопланових майданчиків, де б відбувалися літературно-музичні 

діалоги або презентація ремесел, танцювальні майстер-класи, приготування та дегустація національних страв (японської, 

грузинської, грецької кухні). На жаль, погодні умови звели усі дійства під відкритим небом до мінімуму.

Кульмінацією першого дня «О-FESTу» стало спільне виконання усіма присутніми у Літньому театрі під час Град-концерту 

найвідомішої пісні на вірші Тараса Шевченка «Реве та стогне Дніпр широкий». Саме 200-річчю від Дня народження 

Т.Г.Шевченка і присвячений фестиваль у цьому році. І вже зовсім казковими стали святкові феєрверки.

«Дуже приємно бути причетним до такої грандіозної мистецької події, яка здатна вмістити та обєднати митців і гостей 

культурної еліти з різних куточків світу. Я щасливий від того, що завдяки фестивалю наші діти мають можливість виховуватися 

на теренах високого мистецтва!», - сказав міський голова Анатолій Федорук.

Між іншим, щирі слова подяки і глибокої поваги до високого професіоналізму команди Анатолія Петровича доводилося 

неодноразово чути від багатьох високоповажних гостей і учасників цього мистецького дійства, яким є з чим порівнювати Бучу. 

«Головне, що тут керівництвом створюються умови для розвитку у тому числі й високої культури, що тут можна знайти 

підтримку для втілення серйозних проектів, що є розуміння необхідності таких подій», - зазначає одна із глядачів – жителька 

м.Бучі.

Наступного дня проведення фестивалю перемістилося до столиці – до Мистецько-концертного центру ім. Івана Козловського, де 

відбулася творча зустріч з естонським письменником та співаком Тоомасом Кутером, до площі перед Національною оперетою 

України та до Головної сцени Національної опери України, де було неперевершено проведено Гранд-концерт за участю 

Національної оперети України та учасників фестивалю.

Не зважаючи на жодні обставини, організатори «О-FESTу» планують і в наступному році проводити цей фестиваль. 

Додати коментар

 Ім'я (обов'язкове) 

 Електронна адреса (обов'язкова) 

 

gfedc Підписатися на повідомлення про нові коментарі 
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Надіслати

 

Оновити 
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