Центр Сучасного Мистецтва
«Нова Сцена» представляє
The New Stage Center for Contemporary Arts
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Синій Птах. Повернення
The Blue Bird. Comeback
Проект Харківської Театральної Резиденції
The project of the Kharkiv Theatrical Residence

Робіть так, щоб бути щасливими, а не здаватись!
Do so to be happy, not to appear!

Проект Здійснюється за підтримки Українського Культурного Фонду
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Харківська Театральна Резиденція:
народжуємо нові ідеї разом!

Харківська Театральна Резиденція:
культурне та соціальне партнерство.

Одна з цілей проекту — надати сильний імпульс розвитку сучасного українського
музичного театру, який буде цікавим глядачам як в Україні, так і в усьому світі.

Об’єднання професійних митців, культурологів, музикознавців та арт-менеджерів
для напрацювання методології створення нового авторського твору для музичного
театру та поширення отриманого досвіду.

У Харківській Театральній Резиденції ми створюємо яскраві вистави на основі
нової літератури, лібрето та музики, експериментуємо з сучасними театральними технологіями, приймаємо сміливі та оригінальні творчі рішення, виходимо
за жанрові хореографічні, музичні та вокальні рамки.
Але не менш важливим для нас є орієнтація на чесний та відкритий діалог
про особистий досвід пошуку шляху до щастя через творчість. Ми абсолютно
готові співпрацювати з професійними художниками, глядачами, журналістами,
діловою спільнотою. Так, ми робимо вистави, але в дорозі ми разом створюємонові ідеї та проекти.

Kharkiv Theatrical Residence:
Creating new ideas together!
One of the purposes of the project is to give a strong impulse to the development
of a new modern Ukrainian music theater, which would be interesting
for the spectators both in Ukraine and in the whole world.

In the Kharkiv Theatrical Residence we create bright and entertaining performances
based on new literature, libretto and music, modern theatrical technologies
and artistic solutions, original choreographic and vocal routines.
But the main thing is the focus on an honest and open dialogue about the personal
experience of finding a way to happiness. We’re absolutely open to cooperate
with professional artists, viewers, journalists, business community. Yes, we make
a performance, but on the way we’re creating new ideas and projects together.

Етап 1,
Червень – жовтень 2019р.
У Харківській Театральній Резиденції тривала робота з написання нової
п’ єси, лібрето, музики, створення
театральної концепції, розробки
проектного бренду, музикознавчих
досліджень, проведення кастингів,
перемовин щодо майбутньої копродукції та просування в Україні і за кордоном музичної вистави «Синій Птах.
Повернення» за міфологією найвідомішого твору бельгійського драматурга
та філософа, Нобелівського лауреата
з літератури Моріса Метерлінка.
Етап 2,
Листопад 2019 – березень 2020р.
Організаційний та підготовчий період,
включно з передінвестиційними
процедурами: уточнення бюджетів
постановки та просування, road-show,
визначення джерел фінансування,
кастинги повного складу виконавців,
підписання угод.
Етап 3,
Квітень – жовтень 2020р.

Kharkiv Theatrical Residence
сultural & social partnership
The association of professional artists, culturologists,
musicologists and art managers to work out
the methodology of creating a new author’s work
for the modern musical theater and spreading
the experience to be gained.
Stage 1,
June-October, 2019
Pre-production of the operatic performance based
on the most famous play by the Belgium playwrighter
and Nobel Prize winner Maurice Maeterlinck.
The work on the theatrical concept, libretto, music,
choreography, creation of the project brand, casting
of actors, negotiations on presenting the production
at international festivals and its distribution organized
in the format of a creative residence.
Stage 2,
November 2019 - March 2020
Organizational & preparatory period, including
pre-investment procedures: clarification of production
and promotion budgets, road-show, identification
of sources of funding, casting of full performers,
signing of agreements.

Постановка вистави «Синій Птах.
Повернення». Досягнуто попередньої угоди щодо постановки вистави
спільно з Харківським Національним
Театром Опери та Балету ім. Лисенка Схід OPERA. Мобільність вистави
забезпечуватиме великі можливості
щодо прокату у інших містах
України та світу.

Stage 3,
April - October 2020

Прем’єра запланована
у листопаді 2020р.

The premiere is scheduled for November 2020.
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Production of “Blue Bird. Comeback”. An agreement
has been reached to start the distribution
of the production on the great stage of the Skhid
Opera national theatre (Kharkiv). The project is
intended as a mobile one and stipulates the possibility
of performing in other cities and countries.

Харківська Театральна Резиденція
новий креативний бренд
на культурній мапі України.

Наша команда
Синій Птах 2019
#TheBlueBirdTeam2019

Mykola Osypov, director

Наша мета та цілі:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Микола Осипов,
режисер
Керівник Центру Сучасного Мистецтва «Нова
Сцена», засновник, художній керівник і режисер
театру «Нова Сцена», голова правління Благодійного фонду «Харківський Театральний Центр»,
актор, режисер, викладач акторської майстерності в Харківському Університеті Мистецтв.
Поставив понад 30 вистав — від класики
до «Нової драми», організатор численних
майстер-класів та лабораторій, присвячених
театральному мистецтву.

розвиток співтворчості між державними та незалежними
театральними інституціями
новий високий рівень спіробітництва із новими та «класичними»
ЗМІ в Україні та світі
інвестиційний театральний менеджмент
міжнародні професійні обміни
взаємодія з бізнесом та громадським сектором у просуванні Харкова
та України через модерні культурні події
утворення міжнародної Мережі Культурної Інформаційної Підтримки
участь у програмах кращих українських та міжнародних фестивалів
формування програм для культурного бізнес-туризму в Україну
та безпосередньо до Харкова
презентація українських культурних проектів та їх спонсорів і меценатів
через участь у спеціальних проектах Українського Культурного Фонду,
Українського Інституту, Креативної Європи та інших інституцій

Head of the New Stage Centre for Contemporary Art,
Chairman of the Board of the Charitable Foundation «Kharkiv
Theater Center», actor, director, teacher of acting at Kharkiv
University of Arts. He has staged more than 30 performances
from the classic to the New Drama, has initiated a range
of theatre laboratories, master-classes, art festivals.

Kharkiv Theatrical Residence is a new
creative brand on the cultural map of Ukraine.

Дмитро Терновий,
драматург

Our mission and goals:

Dmytro Ternovyi, playwright

•
•

Драматург, журналіст, арт-менеджер, продюсер
Харківського Театру «На Жуках», переможець
низки українських та міжнародних драматургічних конкурсів, п’єси видані та поставлені в Україні,
Германії, Австрії, Франції.
В проекті «Синій Птах. Повернення» є автором
нової п’єси та лібрето, в основі яких лежить
міфологія «Синього Птаха» М.Метерлінка.

•
•
•
•
•
•
•

cooperation between state and independent theatrical institutions
new high level of cooperation with new and «classic» media in Ukraine
and in the world
art management & investments development
international professional exchanges
interaction with business and public sector in promoting
Kharkiv and Ukraine through modern cultural events and products
establishing an international Cultural Information Support Network
participation in programs of the best Ukrainian and international festivals
formation of programs for cultural business tourism to Ukraine
and directly to Kharkiv
presentation of Ukrainian cultural projects, its sponsors and patrons through
participation in special projects of the Ukrainian Cultural Foundation,
the Ukrainian Institute, Creative Europe and other institutions.

Playwright, journalist, art-manager, ptoducer of the Kharkiv
Theater “Na Zhukah”, winner of a range of national
and international drama contests; his plays have been published
and staged in Ukraine, Germany, France, Austria.
He is the author of a new play and libretto, which is written on the
basis of mythology of the M.Maeterlinck’s play “The Blue Bird”.

< Моріс Метерлінк
Maurice Maeterlinck
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Юлія Філіпська,
композиторка

Макс Тележний,
хореограф

Julia Filipska, composer

Max Telezhnyi, chorographer

Композиторка, педагог, лауреатка українських
та міжнародних конкурсів з композиції ( Україна,
Німеччина, Греція), переможиця першого
національного конкурсу молодих композиторів
«Молодіжний Музичний Хаб Схід ОПЕРА-конкурс
композиторів». Закінчила ХМУ імені Б.М.Лятошинського в 2013 р. (відділ «Теорія музики»), 2018р.
закінчила ХНУМ імені І.П.Котляревського по класу
«Композиція», магістр; працює викладачем музично-теоретичних дисциплін в ХМУ імені Б.М.Лятошинського (з 2015 року), вчиться в аспірантурі.
В проекті «Синій Птах. Повернення» є авторкою
нової музики до музичної вистави.

Хореограф, педагог, представник
однієї з найсильніших в Україні
команд брейк-дансу H.Blast &
Tatanakacrew, яка неодноразово
перемагала в національних і міжнародних змаганнях і стала фіналістом
ТВ шоу «Україна має талант».
Макс багато працює з дітьми, його
учні та команди з брейк-денсу
є постійними учасниками українських та міжнародних змагань.
Chorographer, pedagogue, representative
of one of Ukraine’s strongest break-dance teams
H.Blast&Tatanaka Crew, which repeatedly won
national and international contests. Max works
extensively with children, and his students
and break dance teams are regular participants
in Ukrainian and international competitions.

Composer, frequent laureate and Grand-Prix winner of national
and international contests and festivals (Ukraine, Germany, Greece),
winner of the first national Skhid Opera contest for composers
creating music for opera and ballet “Skhid OPERA Youth Music
Hub — Contest of Composers” (2018). She is the author of music
for performance “The Blue Bird. Comeback”

Вікторія Захарченко,
хореограф

Сергій Горкуша,
диригент

Viktoria Zakharchenko, chorographer
Хореограф, режисерка, педагог,
перформерка; випускниця режисерського відділення Харківської Державної Академії Культури, співпрацює
у якості хореографа з незалежними
театрами, викладає курс сучасного
танцю в Академії Візуальних
Мистецтв ( Харків, Україна).

Serhiy Gorkusha, Conductor
Професійний музикант, диригент-постановник ,
музичний менеджер, координатор програм сучасної
музики Молодіжного Музичного Хабу; один з
засновників та учасник «Kharkiv Guitar Quartet»,
лідер та диригент ансамблю сучасної музики Схід
ОПЕРА Ensemble. В проекті «Синій Птах.Повернення»
є куратором та диригентом «The Blue Bird Orchestra».

Choreographer, director, teacher, performer;
graduated from the directing department of the
Kharkiv State Academy of Culture, cooperates
as a choreographer with independent
theaters, teaches contemporary dance at the
Academy of Visual Arts (Kharkiv, Ukraine);
Viktoria constantly takes master classes in
contemporary choreography around the world.

Musician and conductor, cofounder and participant of the Kharkiv
Guitar Quartet, leader and conductor of the Skhid OPERA Ensemble
of contemporary music, coordinator of Young Composers Contest
(Kharkiv, Ukraine) and of the Skhid Opera Youth Music Hub.
He is the curator and conductor of The Blue Bird Orchestra.
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Олена Авдєєва,
художниця

Катерина Жигалова,
музикознавиця

Olena Avdeyeva, artist

Kateryna Zhygalova, music historian

Театральна режисерка за основним
фахом, відео-перформерка, художниця,
режисерка телевізійних програм.
Багато експерементує з відеоартом
та новими медіа в сучасному театрі.

Дипломована музикознавиця, мистецтвознавиця,
музичний критик, педагог з теорії музики, авторка
наукових статей, ведуча концертних програм.
Співпрацює з оркестром Харківської Обласної Філармонії, МАСО «Слобожанський» та Національним
оркестром «Київські солісти», Схід ОПЕРА Ensemble,
скрипалем Валерієм Соколовим. В проекті «Синій
Птах.Повернення» презентує наукове дослідження
життя та творчості композитора Іллі Саца, автора
музики до премєри вистави «Синій Птах» в постановці К. Станіславського , 1908 р.

Theatrical director by main specialty, video
performer,3D- artist, director of TV programs.
She is delighted to be experimenting with video-art
and new media for contemporary theater.

< Ілля Сац
Ilya Sats

Костянтин Пономарьов,
фешн-дизайнер

Art and music historian, music critic, teacher, presenter of music
programs. She cooperates with the Kharkiv Regional Philharmonic
Orchestra, the «Slobozhansky Orchestra «, the National Orchestra
«Kyiv Soloists», the Skhid Opera Ensemble, with violinist Valery
Sokolov. She releases a scientific study about the composer Ilya Sats,
the author of the first music for the play «The Blue Bird» in 1908
(director K.Stanislavskyi).

Наталія Маринчак,
письменниця

Kostyantyn Ponomaryov, fashion designer
Мистецтвознавець, художник, один з найяскравіших українських фешн-дизайнерів, співорганизатор
та учасник фестивалів моди та дизайну Ukrainian
Fashion Week, Kharkiv Fashion, член Журі міжнародного конкурсу молодих дизайнерів Start Fashion. Свого
часу саме показ його колекції на каналі Fashion TV
був вперше супроводжений титром «Ukraine». Разом
з Ольгою Леоновою та Дмитром Кутовим
створив бренд «Модно жити у Харкові».
В проекті «Синій Птах.Повернення» є автором
концепції сценічних костюмів.

Natalia Marynchak, writer & poet
Письменниця, поетка, перекладачка, авторка проектів «Поетичні сніданки з Наталкою Маринчак»
та «Сутність L.»; авторка кількох поетичних книжок
і співавторка артбуку «Перехресні вогні», співпрацює з українськими театрами та культурними інституціями у якості авторки та перекладачки.
Модераторка різноманітних літературних подій
в Україні. В проекті «Синій Птах.Повернення»
виступає кураторкою літературної партисипації
за участі українських поетів.

Art expert & critic, artist, one of the brightest Ukrainian fashion
designers,co-organizer and participant of Ukrainian Fashion Week,
Kharkiv Fashion, member of the Jury of international competition
of young designers “Start Fashion”. Exactly the fashion-show
of his collection on Fashion TV was first accompanied
by the title «Ukraine». Together with Olga Leonova and Dmitro
Kutovyi he created the brand «It’s trendy to live in Kharkiv».
He is the author of the concept of stage costumes
for “The Blue Bird. Comeback” performance.

Writer, poet, translator, author of the projects “Poetic Breakfasts
with Natalka Marynchak” and “Essence of L.”;she is the author
of several poetry books and co-author of the artbook “Cross Lights”,
collaborates with Ukrainian theaters and cultural institutions as
an author and translator, moderates literary events in Ukraine.
She curates the project of literary participation for Ukrainian
poets “The Blue Bird Interactive Libretto”.
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Дмитро Кутовий,
продюсер

Ольга Зміївська, меценатка
і культурна промоутерка

Dmytro Kutovyi, producer

Olga Zmiyivska, philanthropist & culture promoter

Світлана Резван,
PR-менеджерка
Svitlana Rezvan, PR-manager

Тетяна Баранова,
фінансова менеджерка
Svitlana Rezvan, PR-manager

Засновниця та директорка ТОВ «Експертиза ЗО» (експертиза проектно-кошторисної документації у будівництві), засновниця Ротарі
Клубу «Kharkiv Multinational», голова ICC Ukraine-BeLux, офіцер
Дистрикту 2232, меценатка та активна учасниця партнерства
з Молодіжним Музичним Хабом Схід ОПЕРА та Харківською Театральною Резиденцією у галузі музичного театру.
В проекті «Синій Птах. Повернення» на волонтерських засадах
займається міжнародними зв’язками, зв’язками з діловими спільнотами в Україні та за кордоном. Авторка ідеї соціально-культурного
проекту «Синій Птах.PRO ЩАСТЯ» та відповідного анти-конкурсу
проектів, текстів, світлин, малюнків… Проект розрахований на
сімейні аудиторії та пропонує кожному замислитись над власним
сприйняттям щастя, згадати важливі моменти, поговорити про
головне з батьками та дітьми і поділитись
персональним досвідом щастя.
Founder and director of LLC Expertise ZO (expertise of design estimates
in construction), founder of Rotary Club «Kharkiv Multinational», chairman
of ICC Ukraine-BeLux, District 2232 officer, patron and active partner
of the Skhid OPERA Youth Music Hub and of the Kharkiv Theatrical Residence
in the field of music theater.
She is a volunteer for the project and is involved in international relations, relationships
with business communities in Ukraine and abroad. She is the author of the idea
of the social-cultural project «Blue Bird.PRO HAPPINESS» and the corresponding
anti-competition of projects, texts, pictures, drawings ... The project is aimed at family
audiences and invites everyone to reflect on their own perception of happiness,
to remember important moments, to talk about the main thing with parents
and children and to share personal experiences of happiness.

Пропозиції щодо
співпраці

Suggestions for
cooperation

Менеджмент Харківської Театральної Резиденції сфокусований
на створенні цікавої для широкої глядацької аудиторії в Україні
та у світі вистави «Синій Птах.Повернення» та успішному прокаті
на фестивальних майданчиках і театральних сценах.
Ми пропонуємо долучитись до проекту у якості партнерів
та разом створити синергію, що відкриє нові важливі
можливості для всіх нас.

The management of the Kharkiv Theatrical Residence is focused
on creating an interesting cultural product for the audience in Ukraine
and in the world and it’s successful rental on festival venues
and theatrical stages.

Відкрито обговорюємо пов’язані спільні проекти, перелік міст
та умови запрошення творчої групи, список можливих місць
для презентації проекту, бюджети постановки та просування,
необхідні рекламні та комунікаційні заходи, організаційні
та фінансові питання.

We invite you to join the project as partners and together create
a synergy that will open up important new opportunities for all of us.
We openly discuss related joint projects, a list of cities and terms
of invitation of the creative team, a list of possible places
for project presentation, production and promotion budgets,
necessary advertising and communication activities,
organizational and financial issues.
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Знайомтесь:
THE BLUE BIRD ORCHESTRA

Зустрічаємо музикантів-інструменталістів, вокалістів
та танцюристів, що
відібрані на відкритих
кастингах для участі
у проекті.

Please, meet
instrumentalists,
vocalists and dancers
selected at open
castings to participate
in the project.

Сергій Дворницький
Serhiy Dvornytskyi
Євген Серьожкін
Yevhen Sieryozhkin

Диригент
Conductor
Флейта
flute
Гобой
oboe

Артем Амстібовський
Artem Amstibovskyi

кларнет
clarinet

Павло Ляшенко
Pavlo Lyashenko

фагот
bassoon

Євген Савенко
Yevhen Savenko

валторна
French horn

Андрій Сєрьожкін
Andriy Sieryozhkin

скрипка
violin

Ліза Проценко
Liza Protsenko

скрипка
violin

Ліда Лакас
Lida Lakas

Знайомтесь:
THE BLUE BIRD BALLET

Знайомтесь:
THE BLUE BIRD CAPELLA

Meet THE BLUE BIRD BALLET

Meet THE BLUE BIRD CAPELLA

Вікторія Захарченко
Viktoria Zakharchenko

Валерія Антимонова
Valeria Antymonova

Анна Єрьоменко
Anna Yeriomenko

Ірина Авдєєва
Iryna Avdeyeva

Марія Лозова
Maria Lozova

Віталій Бурлєєв
Vitaliy Burleyev

віолончель
cello

Ігор Кречковський
Ihor Krechkovskyi

контрабас
double bass

Челак Ксенія
Kseniya Chelak
Світлана Кривич
Svitlana Kryvych
Катерина Баранова
Kateryna Baranova
Ольга Сергієць
Olga Serhiyets
Олена Аспідова
Olena Aspidova
Євген Польовий
Yevhen Poliovyi
Олексій Аспідов
Oleksiy Aspidov
Олександр Сидоров
Oleksandr Sydorov
Микола Павленко
Mykola Pavlenko
Сергій Невальоний
Serhiy Nevalionyi

альт
viola

Ігор Єрьоменко
Ihor Yeriomenko

Володимир Козлов
Volodymyr Kozlov

Юлія Балабанова
Julia Balabanova

перкусія
percussion

Наталія Бабарук
Natalia Babaruk

Анна Бичкова Choir master
Anna Bychkova Olena Chumak

Микита Маринчак
Mykyta Marynchak

Meet THE BLUE BIRD ORCHESTRA
Диригент Сергій Горкуша
Conductor Serhiy Gorkusha

Анна Помпєєва Хормейстер
Anna Pompeyeva Олена Чумак

Олександр Захарчук
Oleksandr Zakharchuk

bluebird.novascena.org

Приєднуйтесь та підтримуйте!
Join & support us!
Міжнародна Мережа
Культурної Підтримки
«Синій Птах»

The Blue Bird
International Cultural
Support Network

Вільний політ від серця до серця

Free flight from heart to heart

Історія пошуку щастя — це вічна тема,
з якою люди стикаються в різні моменти
свого життя в усі часи та в будь-якому
куточку планети. Ця розмова про щастя
є особливо важливою, коли країна воює,
і щодня люди зазнають болю
від нових втрат.

The story of searching happiness is an eternal
topic faced by people at different moments
in their lives at all the times and in any corner
of the planet. This conversation about
happiness is important even if the country
is at war and every day people suffer
the pain of new losses.

Відкритий для всіх форм партнерства,
проект «Синій Птах. Повернення» є чудовим
прикладом міжнародної співпраці
в культурній сфері.

Being open to all forms of close partnership,
“The Blue Bird. Comeback” project will
become a marvelous example of international
cooperation in the cultural area.

Харківська Театральна Резиденція, ЦСМ « Нова Сцена» , Український Культурний Фонд,
медіагрупа Накипіло, Схід OPERA, Ротарі Клуб Kharkiv Multinational, ICC Ukraine-BeLux,
«Сутність L. з Наталкою Маринчак», Харківська Бібліотека Толстого, Харківська Музична
Бібліотека Станіславського, Харківський Літературний Музей, Харківська дитяча школа
мистецтв №3, Театральне Вікно в Європу, Галерея «COME IN», Національна Спілка
Театральних Діячів України, Харківський Будинок Актора.
Kharkiv Theatrical Residence, The New Stage Center for Contemporary Arts, Ukrainian Cultural Fund,
Nakypilo mediagroup, Kharkiv National Opera House SKHID OPERA, Rotary Club Kharkiv Multinational,
ICC Ukraine-BeLux, Essence of L. by Natalia Marynchak, Kharkiv Tolstoy Library, Kharkiv Stanislavsky Music Library,
Kharkiv Literary Museum, Kharkiv Children’s School of Arts # 3, Theatre Window to Europe, COME IN art gallery,
National Union of Theatre Artists of Ukraine, Kharkiv House Of Actor

#theBlueBirdUkraine #KharkivTheatricalResidence #novascena
#skhidopera #синійптах #ХарківськаТеатральнаРезиденція
#СинійПтахУкраїна #прощастя #proщастя #prohappiness

