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3 жовтня, четвер
Малий зал ОНМА 
імені А. В. Нежданової

10:30–13:00
Вступне слово
ректора ОНМА 
імені А. В. Нежданової 
Олександра Олійника

Крістоф Фламм 
Життя і мистецтво: 
музика М. Метнера та її значення

Ніколо Ріцці 
Пам'ять і забуття. 
Символистські відгомони 
і герменевтичні гіпотези 
в фортепіанних творах 
М. Метнера

Олександра Самойленко 
Сучасне метнерознавство: 
теоретичні пролегомени 
і творчі перспективи

13:00–14:30 — перерва

14:30–17:30
Василь Гвоздецький 
Соната М. Метнера «Нічний 
вітер»: музикознавча 
і виконавська інтерпретації

Ольга Щербакова
М. Метнер в дзеркалі камерно-
ансамблевої творчості

Марина Черкашина-Губаренко 
Вагнеріанство М. Метнера

October, 3, Thursday
Small Hall of Odessa National 
A. V. Nezhdanova Academy
of Music

10:30–13:00
Opening speech
Rector of Odessa National 
A. V. Nezhdanova Academy
of Music Alexander Oleynik

Christoph Flamm
Life and Art: N. Medtner’s Music
and Its Meaning

Nicolò Rizzi
Memory and oblivion.
Hermeneutic hypotheses
for the musical ’simbolism’
of N. Medtner

Alexandra Samoylenko
Contemporary Medtnerological
Studies: Theoretical Progressive
Domain and Creative Perspectives

13:00–14:30 — lunch break

14:30–17:30
Vasily Gvozdetsky 
N. Medtner’s sonata "The Night
Wind": Musicological and
Performing Interpretations

Olga Scherbakova
N. Medtner in the mirror of
chamber-ensemble creativity

Marina Cherkashina-Gubarenko
N. Metner’s vagnerianism

Програма 
фестивалю

Festival 
Program
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Ірина Драч
Поле ілюзії в художній 
свідомості М. Метнера

Ольга Чеботаренко
Жанрова програмність як основа 
виконавської інтерпретації 
на прикладі «Канцони-серенади» 
ор. 38 № 6 М. Метнера

4 жовтня, п’ятниця
Малий зал ОНМА 
імені А. В. Нежданової

11:00–13:00
Венделін Бітцан 
Циклічна форма, симетрія 
і розповідь в Сонаті-баладі 
М. Метнера, op. 27

Тетяна Шевченко
Соната-спогад 
як вершина авторської символіки 
М. Метнера

Сергій Тишко 
Випадкова закономірність 
чи закономірні випадковості? 
(Про роль деяких біографічних 
деталей в історії музичної 
культури)

13:00–14:30 — перерва

14:30–18:00
Василь Гвоздецький
Майстер-клас «Повсякденна 
робота піаніста» М. Метнера» 

Крістоф Фламм
Майстер-клас: «Наближаючись 
до романсів М. Метнера»

Ольга Оганезова-Григоренко
Семантична своєрідність 
камерно-вокальної творчості 
М. Метнера

Irina Drach 
The field of illusion in the artistic 
consciousness of N. Medtner

Olga Chebotarenko 
Genre programming as the basis of 
performing interpretation on the 
example of “Canzone-serenades”, 
op. 38 No. 6 of N. Medtner

October, 4, Friday
Small Hall of Odessa National 
A. V. Nezhdanova Academy
of Music

11:00–13:00
Wendelin Bitzan
Cyclic Form, Symmetry, and 
Narrative in Nikolai Medtner’s 
Sonata-Ballade, оp. 27

Tatyana Shevchenko
Sonata-reminiscenza as the 
top of the author’s symbolism 
of N. Medtner

Sergey Tyshko 
Random regularity or regular 
chance? (About the role of some 
biographical details in the history 
of musical culture)

13:00–14:30 — lunch break

14:30–18:00
Vasily Gvozdetsky 
Master-class "The daily work of the 
pianist" by N. Medtner"

Christoph Flamm 
Master-class: Approaching 
N. Medtner’s songs

Olga Oganezova-Grigorenko
Semantic originality of the
chamber-vocal creativity
of N. Medtner
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Валерія Марік
Концепція музичної творчості в 
літературній та епістолярній 
спадщині М. Метнера

Ельвіра Дагілайська 
Гастрольна діяльнысть 
Одеського філармонійного 
товариства 1925 –1929 рр. 
Концерти М. Метнера

5 жовтня, субота
Малий зал ОНМА 
імені А. В. Нежданової

11:00–13:00
Світлана Осадча
Духовно-релігійні передумови 
художньої свідомості 
М. Метнера 

Юлія Грібіненко 
Лірика Ф. Тютчева в творчості 
М. Метнера

Наталія Овчаренко 
До проблеми полістилістики 
в камерно-вокальній творчості 
М. Метнера

Концертна програма 
«“Безсоння…”»
Метнер… Пушкін… Тютчев…»

Ігор Парада (фортепіано), 
Юлія Терещук (сопрано)

16:00–18:00
Великий зал ОНМА 
імені А. В. Нежданової

Заключний концерт 
«Посвята Миколі Метнеру»
Дрю Стенсон, Дар’я Дадикіна, 
Василь Гвоздецький, Катерина 
Михайлова

Valeria Marik 
The concept of musical creativity 
in the literary and epistolary 
heritage of N. Medtner

Elvira Dagilaiskaya
Concert tour activity of Odessa 
Philharmonic Society in 1925-1929.  
N. Medtner's concerts

October, 5, Saturday
Small Hall of Odessa National A. 
V. Nezhdanova Academy
of Music

11:00–13:00
Svetlana Osadchaya
The spiritual and religious 
background of the artistic 
consciousness of N. Medtner

Yulia Gribinenko 
Tyutchev’s lyrics in the works 
of N. Medtner

Nataliya Ovcharenko 
About the problem of polystylistics 
in the chamber-vocal works 
of N. Medtner

Concert program
""Insomnia…"
Medtner... Pushkin... Tyutchev..."

Duet of Igor Parada (piano) 
and Julia Tereshchuk (soprano)

16:00–18:00
Big Hall of Odessa National 
A. V. Nezhdanova Academy 
of Music
Gala concert 
“Dedication to Nikolai Medtner”

Drew Steanson, Darya Dadykina, 
Vasily Gvozdetsky, Ekaterina 
Mikhailova
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Творчість Миколи Карловича Мет-
нера вже давно визнана надбанням 
світової музичної культури. На почат-
ку XXI століття його композиторська 
поетика, теоретичні праці та естетичні 
погляди набувають нового значення 
і нової актуальності. Музична мова і 
стильові ідеї, створені Метнером, сьо-
годні викликають особливий худож-
ньо-етичний резонанс.

Головне призначення одеського 
Метнер Феста пов'язано з об'єднан-
ням творчих зусиль музикантів-вико-
навців і музикознавців, з виявленням у 
повному обсязі стильових відкриттів 

The oeuvre of Nikolai Karlovich 
Medtner has been recognized as the 
heritage of world music culture. At 
the beginning of the XXI century, his 
composer poetics, theoretical works 
and aesthetic views acquire a new 
meaning and new relevance. Today 
Medtner’s musical language and stylistic 
ideas cause a special artistic and ethical 
resonance.

The main purpose of the Odessa 
Medtner Fest is associated with the 
unification of the creative efforts of 
musicians and musicologists, with the 
full presentation of the style discoveries 

Микола 
Карлович 
МЕТНЕР

nikolai 
Karlovich 
Medtner
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видатного європейського композито-
ра. Змістовні стратегії Метнер Феста 
передбачають розкриття ролі Метне-
ра у світовій фортепіанній культурі; 
створення нових перспектив вико-
навської і музикознавчої інтерпрета-
ції метнерівських творів; створення 
української філії Міжнародного това-
риства Миколи Метнера, що дозво-
ляє розширювати коло присвячених 
цьому музичному майстру наукових, 
творчих, просвітницьких заходів.

У зв'язку з останнім висловлюємо 
подяку представникам цього товари-
ства, які сприяли організації одесько-
го фестивалю, передусім Олександру 
Карпеєву, Симону Мозеру, Василю 
Гвоздецькому, Дар’ї Дадикіній, Вен-
деліну Бітцану.

У програмі метнерівського фести-
валю:

— доповіді за тематичними напря-
мами:

фортепіанна поетика М. Метнера 
в  контексті сучасної культури;
камерно-вокальна спадщина 
М. Метнера;
стильові ідеї М. Метнера в світлі му-
зикознавчих досліджень;
— майстер-класи;
— концертні презентації.
Сподіваємося, що проведення 

одеського Метнер Феста увійде в 
діяльність Міжнародного товариства 
Миколи Метнера як її необхідний 
традиційний компонент, і українські 
музиканти та музикознавці зможуть 
активніше брати участь в розвитку 
сучасного світового метнерознавства.

of an outstanding European composer. 
The content strategies of the Medtner 
Fest provide for the disclosure of 
Medtner’s role in world piano culture; 
the creation of new perspectives 
for performing and musicological 
interpretation of Medtner’s works; the 
creation of the Ukrainian branch of the 
International Nikolai Medtner Society, 
which allows expanding the circle of 
scientific, creative, and educational 
events devoted to this musical Master.

We express our gratitude to the 
representatives of the International 
Nikolai Medtner Society, who 
contributed to the organization of 
the Odessa festival, primarily to 
Alexander Karpeev, Simon Moser, Vasily 
Gvozdetsky, Darya Dadykina, Wendelin 
Bitzan.

The program of the MedtnerFest 
includes: 

— reports on thematic areas: 
N.  Medtner’s piano poetics in the 
context of modern culture; 
the chamber-vocal heritage of 
N. Medtner; 
N. Medtner’s style ideas in the light 
of musicological research; 
— master-classes; 
— concert presentations.
We hope that the holding of the 

Odessa Medtner Fest will be included 
in the activities of the International 
Nikolai Medtner Society as its necessary 
traditional component, and Ukrainian 
musicians and musicologists will be 
able to participate more actively in the 
development of the modern world of 
Medtnerology.
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Василь ГВОЗДецьКий 
(Берлін, Німеччина) — аспірант 
(postgraduate studies for soloists) 
Університету ім. Мартіна Лютера 
(Martin Luther Universität Halle 
Wittenberg), доцент Берлінської 
музичної школи Friedrichshain-
Kreuzberg, заступник голови 
Internationale Nikolay Medtner 
Gesellschaft e. V. 

Піаніст і лауреат Міжнародних кон-
курсів Василь Гвоздецький з відзнакою 
закінчив Інститут музики і музичної 
педагогіки в Університеті ім. Мартіна 
Лютера м. Халле за програмою кон-
цертного іспиту (Konzertexamen). 
Брав участь в майстер-класах таких 
піаністів як Ф. Бідіні, Р. Левін і Д. Баш-
кіров; у  фестивалях, таких як «Hallesche 

Vasily GVOzDETSKY 
(Berlin, Germany) — 
concert pianist, postgraduate 
studies for soloists of the University 
of Martin Luther (Martin Luther 
Universität Halle Wittenberg), 
associate professor at Berlin’s 
Friedrichshain-Kreuzberg School 
of Music, Vice-Chairman of 
Internationale Nikolay Medtner 
Gesellschaft e. V.

Vasily Gvozdetsky studied piano at 
the Hochschule für Musik und Theater 
in Hamburg with Lilya Zilberstein, at the 
Hochschule für Musik “Hanns Eisler” in 
Berlin with Eldar Nebolsin and at Martin-
Luther-University Halle-Wittemberg 
with Jochen Köhler. In 2019 graduated 
from the postgraduate programme of 

Автори 
проекту

Project 
Authors
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Konzertexamen with distinction. 
Additionally, received significant 
inspiration from taking part in master-
classes with Jura Margulis, Brenno 
Ambrosini, Christian W. Müller, Igor 
Kamenz, Fabio Bidini and Dmitry 
Bashkirov. Has received numerous 
prizes in international competitions, and 
has performed among others with Halle 
State Orchestra and Klassische 
Philharmonie Bonn. As a soloist, 
appeared at such prominent music halls 
like Konzerthaus Berlin, Liederhalle 
Stuttgart, Laeiszhalle Hamburg, 
Herkulessaal München, 
Meistersingerhalle Nürnberg, Rudolf-
Oetker-Halle Bielefeld, Kurhaus 
Wiesbaden, Landesfunkhaus Hannover, 
Schwarzwaldhalle Karlsruhe and Die 
Glocke Bremen. Vasily is a co-founder 
and vice-chairman of the newly-
established N. Medtner Society.

Musiktage» «Weingartner Musiktage 
junger Künstler» і «Klavierfestival Ruhr». 
Веде активну концертну діяльність 
у багатьох країнах Європи. Є викла-
дачем відділу з підготовки до вступу 
в вищі навчальні заклади музичної 
школи Кройцберга (м. Берлін). З 2019 
року є доцентом в Інституті музики і 
музичної педагогіки в Університеті 
ім.  Мартіна Лютера м. Халле. У 2017 
році виступив одним з творців това-
риства імені М. Метнера (Internationale 
Nikolay Medtner Gesellschaft e.  V.) і 
став її віце-президентом. З моменту 
заснування товариство провело ряд 
заходів, таких як численні концерти 
та лекції, музикознавча конференція 
«М. Метнер в дзеркалі європейської та 
вітчизняної культури» в Санкт-Петер-
бурзькому державному інституті куль-
тури і мистецтва, а також фестиваль 
імені М. Метнера «Medtner Classics» 
(Берлін).
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Дар’я ДаДиКІНа 
(Берлін, Німеччина) — 
концертуюча піаністка, одна 
із засновників Міжнародного 
товариства М. Метнера, лауреат 
міжнародних конкурсів, аспірант 
(Konzertexamen) в Університеті 
Мартіна Лютера в Халле

Дар’я Дадикіна закінчила НМАУ 
ім.  П.  І. Чайковського в класі профе-
сора В. Козлова; магістратуру у Вищій 
школі музики Берліна, клас професо-
ра С. Грютцманн. Лауреат і дипломант 
міжнародних конкурсів, в т. ч. Конкур-
су юних піаністів у Тбілісі, конкурсу 
пам'яті А. Караманова (Сімферополь, 
2007), конкурсу В. Крайнєва (Харків, 
2007), «Нові імена» (Москва, 2008), 
Європейського Міжнародного кон-
курсу (Бремен, 2012), стипендіат Фон-
ду «Сlavarte» (Берн, 2015) та ін. Бра-
ла участь в майстер-класах Т. Дюссо, 
Б.  Гецке, Е. Ржанова, С. Едельмана, 

Darya DADYKINA 
(Berlin, Germany) — concert 
pianist, one of the founders 
of the International N. Medtner 
Society, winner of international 
competitions, a graduate student 
(Konzertexamen) at Martin Luther 
University in Halle

Darya Dadykina graduted from 
National Tchaikovsky Music Academy 
of Ukraine by Prof. Valery Kozlov; 
Master Degree has been made at HfM 
“Hanns Eisler” in Berlin by Prof. Susanne 
Gruetzmann. Laureate and diploma 
winner of International competitions, 
including Competition of Young Pianists 
in Tbilisi, Competition in Memory of 
A. Karamanov (Simferopol, 2007), 
Competition of V. Kraynev (Kharkov, 
2007), “New Names” (Moscow, 2008), 
European International Competition 
(Bremen, 2012), supported by Swiss 
foundation “Clavarte” (Bern, 2015) 
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М. Адигезалзаде, Г. Скотта, В. Руденко, 
П. Бадури-Скода, М. Феррата, Б. Бло-
ха, О. Яблонської, Л. Зільберштейн, 
Р. Левіна та ін. Концертувала в містах 
України, Росії, Білорусі, Узбекистану, 
Китаю, Греції, Італії, Іспанії, Австрії та 
Німеччини. На даний момент знахо-
диться в аспірантурі Музичного ін-
ституту Університету Мартіна Лютера 
(Халле-Віттенберг) в класі професо-
ра Й. Келера. Є одним із засновників 
Міжнародного товариства М. Метнера 
(Берлін, 2017).

Кіра МайДеНБеРГ-ТОДОРОВа 
(Одеса, Україна) —  
кандидат мистецтвознавства, 
лауреат премії імені Л. Ревуцького, 
член Національної спілки 
композиторів України, доцент 
Одеської національної музичної 
академії імені а. В. Нежданової, 
викладач-методист Одеської 
дитячої музичної школі № 2 
імені О. К. Глазунова, член 
громадської організації «Спільнота 
«Музикознавці України в світовій 
культурі»

and others. Further improvements 
received during multiple master-classes 
by T.  Dussaut, B. Goetzke, E  Rzhanov, 
S. Edelman, V. Rudenko, P. Badura-Skoda, 
M.  Ferrati, B. Bloch, O.  Yablonskaya, 
P. Lang, F. Bidini, R. Levin, L. Zilberstein. 
Played as a soloist, chamber musician and 
soloist with orchestra in Ukraine, Russia, 
Belarus, Uzbekistan, China, Greece, 
Italy, Germany, Austria, Spain. Currently 
is making Postgraduate Diploma by 
Prof. Jochen Koehler in Musikinstitut 
der Martin-Luther-Universitaet Halle-
Wittenberg. Darya is co-founder of the 
International Nikolay Medtner Society 
(Berlin, 2017).

Kira MAIDENBERG-TODOROVA 
(Odessa, Ukraine) —  
Ph. D. in Art History, laureate  
of the L. Revutsky Prize, 
member of the National Union 
of Composers of Ukraine, Associate 
Professor of Odessa National 
A. V. Nezhdanova Academy 
of Music, teacher-methodologist of 
the Odessa A. К. Glazunov сhildren’s 
music school № 2, member of the 
public organization “Community 
“Musicologists of Ukraine in world 
culture”
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Закінчила асистентуру-стажуван-
ня Одеської національної музичної 
академії імені А. В. Нежданової за 
спеціальністю «композиція» (твор-
чій керівник професор К.  С. Цепко-
ленко). Відвідувала майстер-класи в 
літній академії «Musicalta» (Руффак, 
Франція), в міжнародній академії му-
зики ISAM (Міхельштадт, Німеччина) 
та Міжнародні композиторські май-
стер-курси сучасної музики «Course» 
(Київ, Україна). Є лауреатом числен-
них регіональних, всеукраїнських та 
міжнародних конкурсів. Твори вико-
нувалися у багатьох містах України, а 
також у Німеччині, Франції, Чехії, Росії, 
Молдові, Швейцарії, Литві.

Світлана ОСаДЧа 
(Одеса, Україна) —  
доктор мистецтвознавства, 
професор, завідувач 
кафедри історії музики та 
музичної етнографії Одеської 
національної музичної академії 
імені А. В. Нежданової, член 
громадської організації «Спільнота 
«Музикознавці України в світовій 
культурі»

Graduated from the Assistant 
Internship at Odessa National 
A.  V.  Nezhdanova Academy of Music 
in composition (creative director 
Professor K. S. Tsepkolenko). Attended 
master classes at the summer academy 
“Musicalta” (Ruffack, France), at the 
International Academy of Music ISAM 
(Michelstadt, Germany) and at the 
International Composition Master 
Course of Contemporary Music 
“Course” (Kiev, Ukraine). The winner 
of numerous regional, All-Russian and 
International competitions. Her works 
were performed in many cities of 
Ukraine, as well as in Germany, France, 
the Czech Republic, Russia, Moldova, 
Switzerland and Lithuania.

Svetlana OSADCHAYA 
(Odessa, Ukraine) —  
Doctor of Arts, Professor, 
Head of the Department 
of History of Music and Musical 
Ethnography of Odessa National 
A. V. Nezhdanova Academy 
of Music, member of the public 
organization “Community 
“Musicologists of Ukraine in world 
culture”
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Graduated from Odessa Academy 
of Music named after A. V. Nezhdanova 
in specialty “Musical Art” with the 
qualification of master of art history. 
Since 2003 has been a lecturer at 
the Department of Music History and 
Musical Ethnography, defended the 
thesis on the theme “Memorial Tradition 
as a Phenomenon of Musical Culture”. 
Received a doctorate degree in Art 
History with a degree in Musical Art 
for defending her thesis “Orthodox 
singing tradition as a systemological 
phenomenon in the context of modern 
musical culture”. Has developed 
and reads courses on the History of 
Music and Musical Ethnography, the 
author’s special course on the History 
of Orthodox singing. The supervisor 
of many master’s and dissertation 
researches; actively performs as an 
official opponent in the defense of 
Ph.D. and doctoral theses; participates 
in international conferences and 
symposiums.

Закінчила Одеську музичну ака-
демію імені А.  В. Нежданової за 
спеціальністю «музичне мистецтво» 
з кваліфікацією магістра мистецтво-
знавства. З 2003 року є викладачем 
кафедри історії музики та музичної 
етнографії, захистила кандидатську 
дисертацію за темою «Заупокійно-по-
минальна традиція як феномен му-
зичної культури»; отримала науковий 
ступінь доктора мистецтвознавства за 
спеціальністю «музичне мистецтво» 
за захист дисертації «Православна 
співоча традиція як системологічний 
феномен у контексті сучасної музич-
ної культури». Розробила та читає 
навчальні курси з історії музики та 
музичної етнографії, авторський спец-
курс з історії православного співу. 
Є  науковим керівником багатьох ма-
гістерських та дисертаційних дослі-
джень, активно виступає як офіційний 
опонент на захистах кандидатських та 
докторських дисертацій, бере участь 
у міжнародних конференціях, симпо-
зіумах.



13

Олександра СаМОйЛеНКО 
(Одеса, Україна) —  
кандидат філософських наук, 
доктор мистецтвознавства, 
професор кафедри історії музики 
та музичної етнографії, проректор 
з наукової роботи Одеської 
національної музичної академії 
ім. А. В. Нежданової, голова 
громадської організації «Спільнота 
«Музикознавці України в світовій 
культурі»

Народилась в Одесі, закінчила 
Одеську національну музичну ака-
демію ім. А. В. Нежданової, аспірантуру 
МДК ім. П. І. Чайковського за спеціаль-
ністю «музична естетика», є провідним 
викладачем з музично-історичних та 
методологічних музикознавчих дис-
циплін. У науково-дослідних працях 
(понад 150), освітній та громадській 
діяльності розвиває семіологічний 
та психологічний напрями сучасно-
го музикознавства, здійснює керів-
ництво магістерськими та дисерта-
ційними дослідженнями, опонування 

Alexandra SAMOYLENKO 
(Odessa, Ukraine) —  
Ph. D. in Philosophy, Doctor 
of Art History, Professor of the 
Department of History of Music 
and Musical Ethnography, Vice-
Rector for Research of Odessa 
National A. V. Nezhdanova 
Academy of Music, chairman of the 
public organization “Community 
“Musicologists of Ukraine in world 
culture”

Was born in Odessa, graduated from 
Odessa National A.  V.  Nezhdanova 
Academy of Music, graduate school 
at Moscow State P.  I. Tchaikovsky 
Conservatory in specialty “Musical 
Aesthetics”. Alexandra is a leading 
teacher of musical, historical and 
methodological musicological 
disciplines. In research works (more 
than 150), educational and social 
activity develops the semiological 
and psychological areas of modern 
musicology, supervises master’s and 
dissertation researches, opposes 
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candidate and doctoral works; is a 
chairman of the dissertation council 
of Odessa National A.  V. Nezhdanova 
Academy of Music. Conducts a class 
in the specialty, among the graduates 
of which more than 40 are candidates 
and doctors of science, is the author 
of a number of scientific and creative 
projects, organizer and participant of 
international scientific conferences, 
conducts systematic internships for 
teachers of higher musical educational 
institutions in Ukraine and abroad.

 кандидатських та докторських робіт, є 
головою спеціалізованої вченої ради 
Одеської музичної академії. Веде клас 
за фахом, серед випускників якого 
понад 40 кандидатів та докторів наук, 
є автором низки науково-творчих 
проектів, організатором і учасником 
міжнародних наукових конференцій, 
проводить систематичні стажування 
викладачів вищих музичних навчаль-
них закладів України і зарубіжжя.
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алла ЧеРНОІВаНеНКО 
(Одеса, Україна) — кандидат 
мистецтвознавства, в.о. професора 
кафедри народних інструментів 
Одеської національної музичної 
академії імені А.В. Нежданової, 
вчений секретар спеціалізованої 
вченої ради Одеської 
національної музичної академії 
імені А. В. Нежданової з захисту 
докторських дисертацій, член 
громадської організації «Спільнота 
«Музикознавці України в світовій 
культурі»

Автор понад 30 публікацій у віт-
чизняних та іноземних спеціалізованих 
наукових виданнях. Сфера наукових 
інтересів включає питання музичного 
інструменталізму в розмаїтті аспек-
тів його дослідження — музикознав-
чого, музично-виконавського, куль-
турологічного, історико-стильового, 
жанрового; проблеми теорії та історії 
інструментального виконавства і ор-
ганологіі, музичної фактури, тембріки; 
теорії музичного змісту, простору і 
часу в музиці. 

 Alla CHERNOIVANENKO 
(Odessa, Ukraine) —  
Ph. D. in Art History, Acting 
Professor of the Department of Folk 
Instruments of Odessa National 
A. V. Nezhdanova Academy of 
Music, scientific secretary of the 
specialized scientific council of 
Odessa National A. V. Nezhdanova 
Academy of Music for the defense 
of doctoral theses, member of the 
public organization “Community 
“Musicologists of Ukraine in world 
culture”

Author of more than 30 publications 
in domestic and foreign specialized 
scientific journals. Research interests 
include issues of musical instrumentalism 
in a variety of aspects of research  — 
musicological, performing music, 
cultural, historical, genre; problems 
of theory and history of instrumental 
performance and organology, musical 
texture, timbre; theories of music 
content, space and time in music.
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Тетяна ШеВЧеНКО 
(Одеса, Україна) — піаністка, 
лауреат Міжнародних конкурсів, 
кандидат мистецтвознавства, 
концертмейстер кафедри 
сольного співу Одеської 
національної музичної академії 
імені А. В. Нежданової, 
член громадської організації 
«Спільнота «Музикознавці України 
в світовій культурі»

З відзнакою закінчила магістра-
туру Одеської національної музич-
ної академії імені А. В. Нежданової. З 
2013 по 2016 роки — асистент-стажист 
кафедри спеціального фортепіано 
(клас І. І. Сухомлинова). Лауреат між-
народних конкурсів в Польщі, Бол-
гарії, Франції, Румунії, Росії та Україні. 
У  2018 отримала звання кандидата 
мистецтвознавства (науковий керів-
ник О. І. Самойленко). У центрі науко-
вих інтересів — творчість М.  Метнера. 
Брала участь в міжнародних конфе-
ренціях: «М. Метнер в дзеркалі євро-
пейської та вітчизняної культури» в 
Санкт-Петербурзькому державному 
інституті культури і мистецтва, фе-
стивалі імені М. Метнера «Medtner 
Classics» (м. Берлін).

Tatyana SHEVCHENKO 
(Odessa, Ukraine) —  
pianist, laureate of International 
competitions, Ph. D. in Art History, 
concertmaster of the solo singing 
department of Odessa National 
A. V. Nezhdanova Academy 
of Music, member of the public 
organization “Community 
“Musicologists of Ukraine in world 
culture”

Graduated with honors from Odessa 
National A.V. Nezhdanova Academy of 
Music. From 2013 to 2016 has been a 
trainee assistant at the Department of 
Special Piano (class — I. I. Sukhomlinov). 
The winner of International competitions 
in Poland, Bulgaria, France, Romania, 
Russia and Ukraine. In 2018 received 
the title of Candidate in Art History 
(scientific director — A. I. Samoylenko). 
In the center of scientific interests is 
the oeuvre of N. Medtner. Took part in 
International conferences: “N.  Medtner 
in the mirror of European and national 
culture” at the St. Petersburg State 
Institute of Culture and Art; and festival 
named after N.  Medtner “Medtner 
Classics” (Berlin).
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Симон МОЗеР 
(Берлін, Німеччина) — 
доктор музикознавства, 
громадський діяч, журналіст, 
засновник і президент товариства 
М. Метнера Internationale Medtner 
Gesellschaft e. V.

Почав свою кар'єру в якості музи-
канта, після того як закінчив Кассель-
ску музичну академію по класу вокалу 
та кларнета. Навчався в Універси-
теті імені Георга Августа в місті Гет-
тінгені (Німеччина) на факультеті 
музикознав ства та історії мистецтв і 
захистив дисертацію, присвячену во-
кальній творчості Луїса Шпора. Ак-
тивна діяльність в області культури 
пізніше тривала в якості асистента ре-
жисера і драматурга в таких театрах як 
Staatsoperette Dresden, Semper-Oper-
Dresdenm Deutsche Oper am Rhein 
Düsseldorf і Theater Hof. Брав участь у 
постановках понад вісімдесяти творів 
різних жанрів. В якості журналіста 
співпрацював з такими виданнями як 
Mitteldeutscher Rundfunk 1 Dresden, 
Sächsische Zeitung Dresden, Spektrum 
Frankfurt. В рамках цієї роботи він 
виробляв стратегію культурного роз-
витку цілого регіону. Починаючи з 
2013 він працює як вільний консуль-
тант з питань культури і організатор 
фестивалів. У 2017 році виступив іні-
ціатором створення Internationale 
Medtner Gesellschaft e. V., ставши його 
головою.

Simon MOSER 
(Berlin, Germany) — 
doctor of musicology, a public figure, 
journalist, founder and president of 
the N. Metner Society Internationale 
Medtner Gesellschaft e. V.

Dr. Simon Moser began his career as 
a musician after graduating from the 
Kassel Academy of Music in vocals and 
clarinet. He studied at the Georg August 
University in Göttingen (Germany) 
at the Faculty of Musicology and Art 
History and defended his dissertation 
on the vocal work of Louis Spur. His 
cultural activities later continued as 
an assistant director and playwright 
at theaters such as Staatsoperette 
Dresden, Semper-Oper-Dresdenm 
Deutsche Oper am Rhein Düsseldorf 
and Theater Hof. He participated in 
productions of more than eighty works 
of various genres. As a journalist, he 
collaborated with publications such as 
Mitteldeutscher Rundfunk 1 Dresden, 
Sächsische Zeitung Dresden, Spektrum 
Frankfurt. As part of this work, he 
developed a cultural development 
strategy for the whole region. Since 2013, 
he has been working as a free cultural 
consultant and organizer of festivals. 
In 2017, he initiated the creation of the 
Internationale Medtner Gesellschaft 
e. V., becoming its chairman.
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Венделін БІТцаН 
(Берлін, Німеччина) —  
доктор філософії, музикант, 
композитор і дослідник музичного 
мистецтва

Венделін Бітцан, музикант, ком-
позитор і дослідник музичного 
мистецтва. Закінчив Берлінський 
університет мистецтв зі ступенями в 
області фортепіано, музичної освіти, 
звукорежисури та теорії музики. 
Читав лекції з теорії музики і трену-
вання слуху в музичних університе-
тах Берліна, Ростока і Детмольда. В 
даний час працює лектором з теорії 
музики в Вищій школі (Hochschule) 
імені Р. Шумана в Дюссельдорфі. 
Регулярно виступає в якості камер-
ного музиканта, вокального кон-
цертмейстера і виконавця власних 
композицій; є автором кількох книг, 
пов'язаних з теорією музики і музич-
ною освітою. У 2018 році захистив 
дисертацію на тему «Фортепіанні 

Wendelin BITzAN 
(Berlin, Germany) — 
PhD, musician, composer, researcher 
in music 

Graduated from Berlin University 
of Arts with degrees in piano, music 
education, sound engineering, and 
music theory. Subsequently took up 
lectureships in music theory and ear 
training at music universities in Berlin, 
Rostock, and Detmold; currently works 
as a lecturer in music theory at Robert 
Schumann Hochschule Düsseldorf. 
Regularly appears as a collaborative 
pianist, vocal accompanist, and 
performer of own compositions. The 
author of several papers related to 
music theory and music education; 
holds a doctoral degree in musicology 
from Vienna University of Music and 
Performing Arts.

Участники 
фестиваля

Festival 
Participants
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сонати М. Метнера» і отримав зван-
ня доктора філософії з музикозна-
вства в Віденському університеті 
музики і виконавських мистецтв. 

Юлія ГРІБІНеНКО 
(Одеса, Україна) — 
музикознавець, кандидат 
мистецтвознавства, доцент 
кафедри історії музики та 
музичної етнографії Одеської 
національної музичної академії 
ім. А. В. Нежданової, член 
громадської організації «Спільнота 
«Музикознавці України в світовій 
культурі»

Автор наукових статей у фахових 
збірниках і мистецтвознавчих жур-
налах. Учасник всеукраїнських та 
міжнародних наукових конференцій 
з проблем музикознавства, в тому 
числі Міжнародного музикознавчо-
го семінару «Музикознавче слово в 
інформаційному контенті (пост)су-
часності» (Одеса, 2019). Займаєть-
ся рецензуванням бакалаврських 

Yulia GRIBINENKO 
(Odessa, Ukraine) — 
musicologist, Ph.D. in art history, 
associate professor at the 
department of history of music 
and musical ethnography of 
Odessa National A.V. Nezhdanova 
Academy of Music, member of the 
public organization “Community 
“Musicologists of Ukraine in the 
world culture”

Author of scientific articles in 
leading specialized collections and 
art history journals. The participant 
of the All-Ukrainian and International 
scientific conferences on the 
problems of musicology, including the 
International musicological seminar 
“Musicological word in the information 
content of (post) modernity” (Odessa, 
2019). She is engaged in reviewing 
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та магістерських робіт, а також на-
уковим редагуванням; є керівником 
підготовки кандидатських дисерта-
цій, бакалаврських та магістерських 
робіт. Основна тематична спрямо-
ваність наукових інтересів: музична 
текстология, проблеми полістилі-
стики як музично-смислового фе-
номена, питання сучасної компози-
торської поетики, вітчизняна музика 
другої половини ХХ — початку ХХІ 
століть.

Ірина ДРаЧ 
(Харків, Україна) — 
доктор мистецтвознавства, 
професор, працює у Харківському 
національному університеті 
мистецтв імені І. П. Котляревського 
(кафедра історії української та 
зарубіжної музики). У колі наукових 
інтересів — музичний театр, 
музика ХХ століття, аспекти вияву 
композиторської індивідуальності 
в музичній культурі

undergraduate and master’s theses, 
as well as scientific editing; the head 
of the preparation of PhD theses, 
undergraduate and master’s theses. 
The main thematic focus of scientific 
interests are: musical textology, 
problems of polystylistics as a musical-
semantic phenomenon, issues of 
contemporary composer poetics, 
domestic music of the second half of 
ХХ — early XXI centuries.

Irina DRACH 
(Kharkiv, Ukraine) — 
Doctor of Art History, 
professor, works at Kharkiv 
National I. P. Kotlyarevsky University 
of Arts (Department of History 
of Ukrainian and Foreign Music). 
Among the scientific interests 
there are musical theater, 
music of the twentieth century, 
aspects of the manifestation of 
composer individuality in musical 
culture
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Закінчила Харківський інститут 
мистецтв імені І.  П. Котляревського 
та аспірантуру при Київській кон-
серваторії імені П.  І. Чайковського. 
Захистила кандидатську дисертацію 
на тему «Оперна творчість В. Бел-
ліні і Г. Доніцетті в італійській музич-
но-театральній культурі епохи ро-
мантизму» (1990). Автор понад 100 
публікацій, в тому числі монографії 
«Композитор Віталій Губаренко: 
формула індивідуальності» (2002). 
Докторська дисертація присвяче-
на творчості Віталія Губаренка та 
проблемі композиторського сти-
лю в умовах музичної культури ХХ 
століття. Здійснює наукове керівни-
цтво кандидатськими дисертаціями, 
бере участь в наукових конферен-
ціях, симпозіумах, семінарах, автор 
багатьох музично-критичних статей 
і рецензій.

Graduated from Kharkiv National 
I.  P. Kotlyarevsky University of 
Arts and graduate school at the 
P.  I. Tchaikovsky National Music 
Academy of Ukraine. Defended 
the thesis on "The Opera Works of 
V. Bellini and G. Donizetti in the Italian 
Musical and Theatrical Culture of 
the Epoch of Romanticism” (1990). 
The author of over 100 publications, 
including the monograph “Composer 
Vitaly Gubarenko: the formula of 
individuality” (2002). 

Doctoral thesis is devoted to the 
work of Vitaly Gubarenko and the 
problem of compositional style in 
the conditions of the musical culture 
of the twentieth century. Carries out 
scientific management of PhD theses, 
takes part in scientific conferences, 
symposiums, seminars, the author 
of many critical musical articles and 
reviews.



22

Валерія МаРІК  
(Одеса, Україна) — 
кандидат мистецтвознавства, 
доцент Одеської національної 
музичної академії імені 
А. В. Нежданової

Автор понад 20 наукових статей, 
учасник численних всеукраїнських 
та міжнародних науково-творчих 
конференцій і семінарів, що про-
водились в Україні, Росії та Польщі. 
Веде курси історії музики, спеціаль-
ний клас «Музикознавство». У 2008 
році захистила кандидатську дис-
ертацію за темою «Явища концеп-
ту і концептосфери в музичному 
мистецтві: до проблеми вічного 
образу» (науковий керівник док-
тор мистецтвознавства, професор 
А. І. Самойленко). У 2018 році закін-
чила докторантуру ОНМА імені 
А.  В.  Нежданової. Сфера наукових 
інтересів пов'язана з українською 
та зарубіжною музикою XIX–XXI 
століть (історія і теорія), а також 
включає широке коло проблем і 
напрямків різних гуманітарних дис-
циплін — музичної культурології, 
філософії культури, психології мис-
тецтва, когнітивної психології.

Valeria MARIK 
(Odessa, Ukraine) — 
Ph. D. in art history, Associate 
Professor of Odessa National 
A. V. Nezhdanova Academy of Music

The author of more than 20 
scientific articles, the participant 
of numerous All-Ukrainian and 
International scientific and creative 
conferences and seminars held in 
Ukraine, Russia and Poland. Teaches 
music history courses, a special class 
“Musicology”. In 2008 defended the 
thesis on the topic: “Phenomenon 
of the concept sphere in music: to 
the problem of the eternal image” 
(supervisor — Doctor of Art History, 
Professor A.  I. Samoylenko). In 2018 
graduated from the doctorate of the 
Odessa National A.V. Nezhdanova 
Academy of Music. Research interests 
are related to Ukrainian and foreign 
music of the XIX–XXI centuries 
(history and theory), and also includes 
a wide range of problems and areas 
of various humanitarian disciplines — 
musical cultural studies, philosophy of 
culture, psychology of art, cognitive 
psychology.
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Катерина МиХайЛОВа  
(Казань, Росія) —  
концертуюча піаністка, 
лауреат Міжнародного конкурсу 
імені М. Метнера

Закінчила Казанську державну 
консерваторію імені Н. Г. Жиганова, 
лауреат всеукраїнських та міжна-
родних конкурсів: «Flame» (Париж, 
Франція), «Munchner Klavierpodium» 
(Мюнхен, Німеччина), Міжнарод-
ного конкурсу імені М. Метнера  
(Санкт-Петербург, Росія). Найбільш 
яскраво в репертуарі представ-
лені твори композиторів «срібного 
століття» — О. Скрябіна і М. Метнера. 
Веде активну концертну діяльність: 
у планах — сольні і камерні виступи 
в містах Росії (Москва, Санкт-Петер-
бург та ін.), а також в Україні, Гол-
ландії та Німеччині.

Ekaterina MIKHAILOVA 
(Kazan, Russia) — 
concert pianist, laureate of the 
N. K. Medtner International 
Competition

Graduated from the Kazan 
State Conservatory named after 
N. G. Zhiganov, winner of All-Russian 
and International competitions: 
“Flame” (Paris, France), “Munchner 
Klavierpodium” (Munich, Germany), 
N.  K.  Medtner International 
Competition (St. Petersburg, Russia). 
Especially brightly proved in works 
of composers of the «Silver age»  — 
A.  N.  Scriabin and N.  K. Medtner. 
Has an intensive performance 
activity: plans for solo and chamber 
performances in the cities of Russia 
(Moscow, St. Petersburg, etc.), as well 
as in Ukraine, the Netherlands and 
Germany.
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Павло МУЛяР 
(Одеса, Україна) — 
піаніст, професор, кандидат 
мистецтвознавства, заслужений 
діяч мистецтв України, завідувач 
кафедри спеціального фортепіано 
Одеської національної музичної 
академії імені А.В. Нежданової

Лауреат міжнародних конкурсів, 
член журі багатьох міжнародних та 
всеукраїнських конкурсів та фести-
валів. Як соліст виступає з концер-
тами в різних містах України, гастро-
лював у Франції, Румунії, Югославії, 
Грузії та ін. Має фондові записи кон-
цертних виступів на телебаченні. 
Є автором науково-методичних ро-
зробок та статей у фахових видан-
нях.

Pavel MULYAR 
(Odessa, Ukraine) — 
pianist, professor, Ph.D. 
in Art History, Honored Artist 
of Ukraine, Head of the Special 
Piano Department at Odessa 
National A. V. Nezhdanova Academy 
of Music

Winner of international 
competitions, a jury member of 
many international and all-Ukrainian 
competitions and festivals. As a 
soloist, gives concerts in various cities 
of Ukraine, toured in France, Romania, 
Yugoslavia, Georgia, etc. Has stock 
recordings of concert performances 
on television. The author of scientific 
and methodological developments 
and articles in professional journals.
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Ольга ОГаНеЗОВа-ГРиГОРеНКО  
(Одеса, Україна) — народна 
артистка України, кавалер ордена 
княгині Ольги ІІІ ступеня, доктор 
мистецтвознавства, професор, 
проректор з навчальної та 
науково-педагогічної роботи 
ОНМА імені А.В. Нежданової, 
професор кафедри сольного співу

Закінчила Одеську державну 
консерваторію ім. А.  В. Неждано-
вої. Солістка-вокалістка Одеського 
академічного театру музичної ко-
медії ім. М. Г. Водяного. Виконує ролі 
першого плану в понад 40 спекта-
клях. Гастролювала в Туркменістані, 
Казахстані, Білорусі, Росії, Молдові, 
Франції, Польщі, Болгарії, Австрії, 
Угорщині, Чехії, США, Німеччині. 
Брала участь в журі міжнародних, 
обласних і муніципальних вокаль-
них конкурсів. Опублікувала 38 ста-
тей в наукових збірниках з мис-
тецтвознавства та педагогіки.

Olga OGANEzOVA-GRIGORENKO 
(Odessa, Ukraine) — 
People’s Artist of Ukraine, holder 
of the Order of Princess Olga III 
ІІІ degree, doctor of Art History, 
professor, vice-rector of educational 
and scientific-pedagogical work at 
Odessa National A. V. Nezhdanova 
Academy of Music, professor of solo 
singing

Graduated from Odessa State 
A.  V.  Nezhdanova Conservatory. 
Soloist-vocalist of Odessa Academic 
Theatre of Musical Comedy 
named after M. Vodyanoy. Had 
roles of the foreground in more 
than 40  performances. Toured 
in Turkmenistan, Kazakhstan, 
Belarus, Russia, Moldova, France, 
Poland, Bulgaria, Austria, Hungary, 
the Czech Republic, the USA, 
Germany. Participated in the jury of 
international, regional and municipal 
vocal competitions. Has published 38 
articles in scientific collections on art 
history and pedagogy.
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Олександр ОЛІйНиК 
(Одеса, Україна) — 
народний артист України, 
кандидат мистецтвознавства, 
в. о. професора, народний 
артист України, ректор Одеської 
національної музичної академії 
імені А. В. Нежданової, диригент, 
композитор

Автор багатьох творів для домри, 
ансамблю народних інструментів, 
вокального ансамблю, які ввійшли 
до репертуару концертних вико-
навців та студентів вузів і училищ. 
За високі творчі здобутки в галузі 
мистецтва присвоєно почесне зван-
ня «Заслужений артист України», 
нагороджений Грамотою Кабінету 
Міністрів України, Почесною гра-
мотою Міністерства освіти і науки 
України та Почесною грамотою Міні-
стерства культури і туризму України, 
також нагороджений золотим знач-
ком «Кавалерський». Працював в 
Одеській обласній філармонії на по-
саді музичного керівника ансамблю 
народних інструментів «Мозаїка», з 
яким гастролював у Німеччині, Ав-
стрії, Болгарії, Фінляндії, Росії, Поль-
щі, Румунії. Разом зі співаком Б. Ру-
башкіним (Австрія) створив кілька 
програм та зіграв більше 250 кон-
цертів.

Alexander OLEYNIK 
(Odessa, Ukraine) — 
People’s Artist of Ukraine,  
Ph. D. in Art History, Honored 
Artist of Ukraine, Rector of Odessa 
National A.V. Nezhdanova Academy 
of Music, conductor, composer

The author of many works for 
domra, ensemble of folk instruments, 
vocal ensemble.

For high creative achievements in 
the field of art he was awarded with 
the honorary title “Honored Artist of 
Ukraine”, as well as the Diploma of 
the Cabinet of Ministers of Ukraine, 
Diploma of the Ministry of Education 
and Science of Ukraine and Certificate 
of Honor of the Ministry of Culture 
and Tourism of Ukraine, also awarded 
the gold badge “Cavalier”. Working in 
Odessa Regional Philharmonic as the 
musical director of the ensemble of 
folk instruments “Mosaic”, toured with 
the team in Germany, Austria, Bulgaria, 
Finland, Russia, Poland, Romania. 
Together with singer B. Rubashkin 
(Austria) created several programs 
and played over 250 concerts.
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Наталія ОВЧаРеНКО 
(Кривий Ріг, Україна) — 
доктор педагогічних наук, 
професор кафедри методики 
музичного виховання, співу 
та хорового диригування 
Криворізького державного 
педагогічного університету; 
лауреат міжнародних конкурсів, 
співачка, педагог

Учасник майстер-класу доктора 
мистецтв, професора Свентокшись-
кої академії музики Моніки Коля-
са-Гладікової (2006, Польща), ста-
жувалася в Університеті кардинала 
Стефана Вишинського (2018, м. Вар-
шава, Польща). Викладає академіч-
ний вокал в Криворізькому педаго-
гічному університеті та музичному 
коледжі. Багато учнів є лауреата-
ми міжнародних та всеукраїнських 
конкурсів. Автор 82 наукових і на-
уково-методичних праць. Є членом 
журі Міжнародного конкурсу ака-
демічного мистецтва юних «Vivat, 
Musika!», членом Національної всеу-
країнської музичної спілки.

Nataliya OVCHARENKO 
(Kryvyi Rih, Ukraine) — 
Doctor of Pedagogical Sciences, 
Professor at the Department of 
Methods of Musical Education, 
Singing and Choral Conducting 
at Kryvyi Rih State Pedagogical 
University; laureate of international 
competitions, singer, teacher

The participant of the master class of 
Monika Kolyas-Gladikova — the Doctor 
of Arts, Professor of 

Sventokshistska Academy of 
Music (2006, Poland), trained at 
the University of Cardinal Stefan 
Vishchinsky (2018, Warsaw, Poland). 
Teaches academic vocals at Kryvyi 
Rih Pedagogical University and the 
College of Music. Many students are 
laureates of International and all-
Ukrainian contests. Author of 82 
scientific and methodological works. 
Is a jury member of the International 
Competition for Academic Art of 
Young “Vivat, Musika”, is a member 
of the National All-Ukrainian Musical 
Union.
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Дует Ігор ПаРаДа 
та Юлія ТеРеЩУК  
(Одеса, Україна) — 
працюють в Одеському 
національному академічному 
театрі опери і балету. 
Співпрацюють більше десяти 
років. За цей час підготували низку 
концертних програм,  
що включають велику кількість 
різножанрових творів

Ігор Парада народився в м. Одесі. 
Є лауреатом декількох конкурсів, а 
також є володарем близько 20 ди-
пломів «Кращий концертмейстер» 
різних вокальних та інструмен-
тальних конкурсів. З 2005 року  — 
викладач кафедри спеціального 
фортепіано, з 2008 року — старший 
викладач Одеської національної му-
зичної академії імені А. В. Неждано-
вої. З 2011 року — концертмейстер 
Одеського національного театру 
опери та балету.

Юлія Терещук народилась у 
м.  Хмельницькому. Лауреат все-
українських та міжнародних 

Duet of Igor PARADA 
and Julia TERESHCHUK 
(Odessa, Ukraine) — 
work in Odessa National Academic 
Opera and Ballet Theater. Cooperate 
together for more than ten years. 
During this time, prepared a number 
of concert programs, including a 
large number of multi-genre works

Igor Parada was born in 
Odessa. A  laureate of International 
competitions, the owner of about 20 
diplomas “The Best concertmaster” 
of various vocal and instrumental 
competitions. Since 2005 has 
been a teacher of the special piano 
department, since 2008 — a senior 
teacher of the Odessa National 
Academy of Music named after 
A.  V. Nezhdanova. Since 2011 — a 
concertmaster of Odessa National 
Opera and Ballet Theater.

Julia Tereshchuk was born 
in Khmelnytskyi. Winner of the 
All-Ukrainian and International 
competitions. Since 2007 has been 
working as a soloist with the troupe 
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 конкурсів. З 2007 року працює 
солісткою опери у трупі Одеського 
національного академічного театру 
опери і балету, з 2019 року — провід-
ний майстер сцени. В театрі виконує 
ряд провідних партій.

Дует Парада—Терещук багатора-
зово виступав в різних містах Украї-
ни та за кордоном в рамках різно-
манітних концертів, фестивалів, 
конкурсів.

Ніколо РІццІ  
(Кремона, Італія) — 
перший асистент режисера 
в оперному театрі «Пончеллі» 
(Кремона), концертний керівник 
18-ї Міжнародної конференції з 
музики бароко, художній керівник 
Форуму піаністів в Кремоні, 
Фестивалю камерної музики 
в Мантуї, художній асистент 
музикознавця на фортепіанних 
фестивалях Mugellini і Civitanova 
Classica

Вивчав музикознавство в Універ-
ситеті Павії (в Кремоні). У 2014 
році отримав ступінь бакалавра 

of Odessa National Academic Opera 
and Ballet Theater, and since 2019 has 
been a leading master of the stage. 
In the theater performs a number of 
leading parties.

The Parada–Tereshchuk duet 
repeatedly performed in different 
cities of Ukraine and abroad as part 
of various concerts, festivals and 
competitions.

Nicolò RIzzI 
(Cremona, Italy) — 
Musicologist Assistant in the 
artistic direction of “Mugellini” and 
Civitanova Classica Piano Festivals; 
Musicologist Editor at Sociale Opera 
House in Como; Stage Manager 
Assistant at ’Ponchielli’ Opera House 
in Cremona and Concert Stage 
Manager at the Mantova Chamber 
Music Festival

Studied musicology at the University 
of Pavia in Cremona, graduating with 
a Bachelor Dissertation (2014) on 
the influences of F. Chopin’s musical 
style in the early piano music by 
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в Університеті Павії з темою про 
вплив музичного стилю Ф. Шопе-
на в ранній фортепіанній музиці 
О.  Скрябіна; в 2016 році захистив 
дисертацію на тему фортепіанної 
музики М. Мусоргського в Музич-
ній академії «Монтеверді» в Кремоні. 
Регулярно пише концертні програ-
ми та музикознавчі презентації для 
Sociale Opera House в Комо; був 
співавтором видавництва Zecchini 
в Варезе для проекту з історії ду-
ховної музики. Виступав з лекціями 
на конференціях в Італії і за кордо-
ном, головним чином з російської 
музики. Будучи піаністом, поглибив 
концертний репертуар російських і 
східноєвропейських композиторів, 
в тому числі в фортепіанному дуеті, 
співає в камерному хорі факультету 
музикознавства в Кремоні. На даний 
час закінчує магістерську дисер-
тацію на тему музики М. Метнера в 
культурному контексті російського 
срібного століття.

A.  Scriabin. Graduated with a piano 
Dissertation (2016) on the piano music 
by M. Mussorgsky, at the “Monteverdi” 
Musical Institute. Has been a 
collaborator for Zecchini Publisher, 
in Varese, for a project about sacred 
music history, writing about Russian 
composers. Having worked in many 
artistic directions, regularly writes 
concert programs and musicological 
introductions for Sociale Opera 
House in Como and some festivals 
around Italy. Has lectured conferences 
in Italy and abroad, mainly about 
Russian music, meanwhile prepares 
some listening introductions in many 
music Festivals and Opera Houses. 
As a pianist deepened a concert 
repertoire of Russian and East-
European composers, also in piano-
duo chamber formation; as a bass 
voice has sung since many years in the 
chamber Choir of Musicology Faculty 
in Cremona. Currently is completing 
Master Dissertation at the University 
of Pavia in Cremona on N. Medtner’s 
music in the cultural context of the 
Russian Silver Age.
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Дрю СТеНСОН 
(Лондон, Великобританія) — 
концертуючий піаніст, який 
виступав в концертах з багатьма 
видатними піаністами, включаючи 
Іділ Берет, Володимира Троппа, 
Бориса Бермана і Анжелу Хьюітт. 
Лауреат міжнародних конкурсів. 
У 2016 році став представником 
Steinway

У 2015 році закінчив Гілдхоллсь-
ку школу музики і театру; отримав 
«Приз романтичного піаніста Гіл-
дхолла-2015», був фіналістом 1-го 
Міжнародного конкурсу піаністів 
М. Метнера в Санкт-Петербурзі. У 
2016 році став молодим артистом 
Steinway. Виступав у багатьох кон-
цертних залах Лондона, включа-
ючи Королівський фестивальний 
зал, Вигмор-холл, Сент-Джеймс 
пікаділлі стейнвей холл. Виконав 
1-й фортепіанний концерт Рахмані-
нова з Коринфським оркестром 

Drew STEANSON 
(London, UK) — 
concert pianist who has performed 
with many outstanding pianists, 
including Idil Biret, Vladimir 
Tropp, Boris Berman and Angela 
Hewitt. Winner of International 
competitions. Became a Young 
Steinway Artist in April 2016

Graduated from the Guildhall 
School of Music and Theater in 2015; 
received the Guildhall Romantic Piano 
Prize 2015, was a finalist at the 1st 
International Piano Competition of 
N. Medtner in St. Petersburg. In 2016 
became a Young Steinway Artist. Has 
played in many of London’s most 
prestigious concert halls including the 
Royal Festival Hall, Wigmore Hall, and 
at Inner Temple in the Temple Young 
Emerging Artist Series. Performed 
Rachmaninoff’s 1st piano concerto 
with the Corinthian Chamber 
orchestra at St. James’s Piccadilly 
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під  керуванням диригента Едріана 
Брауна. У 2018 році брав участь у 
1-му Міжнародному фестивалі імені 
М. Метнера в Берліні і Гамбурзі. На 
даний час навчається в Алессандри 
Бруст в консерваторії в Больцано 
(Італія). 

Сергій ТиШКО  
(Київ, Україна) — 
доктор мистецтвознавства, 
професор Національної 
музичної академії України 
імені П. І. Чайковського

Захистив кандидатську дисерта-
цію та отримав вчений ступінь кан-
дидата мистецтвознавства у 1984 
році. З 1981 р. працює в Національ-
ній музичній академії України імені 
П.  І. Чайковського. За його ініціати-
ви в 1998 році в академії була ство-
рена кафедра теорії та історії куль-
тури, де формувалися засади для 
створення нової наукової та освіт-
ньої спеціальності — музичної куль-
турології. Має величезний  досвід 

under conductor Adrian Brown. In 
2018 took part in the 1st N.  Medtner 
International Festival in Berlin and 
Hamburg. Currently studying with 
Alessandra Brustia at the Bolzano 
Conservatoire. 

Sergey TYSHKO 
(Kiev, Ukraine) — 
Doctor of Art History, Professor of 
P. I. Tchaikovsky National Music 
Academy of Ukraine

Defended the thesis and received 
a degree in Art History in 1984. 
Since 1981 has been working at the 
P.  I. Tchaikovsky National Music 
Academy of Ukraine. On his initiative 
in 1998 in P.  I. Tchaikovsky National 
Music Academy of Ukraine a new 
department of the theory and history 
of culture was created, where a new 
scientific and educational specialty 
appeared–musical culturology. 

In the doctoral dissertation 
(1994) developed a new theory of 
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 науково-педагогічної роботи у ви-
щій школі  (науково-педагогічний 
стаж 41 рік). Був головою Експертної 
ради ВАК України з мистецтвознав-
ства. Є членом редколегій та ре-
дакційних рад провідних наукових 
видань в Україні  — зокрема «Часо-
пису Національної музичної академії 
України імені П. І. Чайковського». 
Автор багатьох статей, регулярно 
бере участь у всеукраїнських та 
міжнародних конференціях.

Крістоф ФЛаММ 
(Любек, Німеччина) — 
професор музикознавства та віце-
президент з міжнародних справ 
і досліджень в Любекському 
університеті музики, Німеччина. 
Володар докторського ступеня 
в Гейдельберзькому університеті 
з монографічним дослідженням 
творчості Миколи Метнера

Працював у редакції енцикло-
педії Die Musik в Geschichte und 
Gegenwart у 1994–2001 роках, а по-
тім у 2001–2004 роках науковим 
співробітником в Istituto Storico 
Germanico в Римі. 

national style in music. Sergey has 
extensive experience in scientific and 
pedagogical work in higher education; 
is a supervisor in the preparation 
of master’s and doctoral theses, a 
member of the editorial boards of 
leading scientific journals in Ukraine. 
Author of a number of scientific 
monographs devoted to the works 
of M. Glinka, scientific and publicistic 
works. Regularly participates in 
national and international conferences.

Christoph FLAMM 
(Lübeck, Germany) — 
professor of musicology and vice 
president of International affairs 
and research at University of Lübeck 
Music, Germany

The holder of a doctoral degree 
at the University of Heidelberg with 
a monographic study of Nikolai 
Medtner. Received a doctorate from 
the University of Heidelberg with 
a monographic study by Nikolai 
Medtner. Worked as the editor of the 
Die Musik encyclopedia in Geschichte 
und Gegenwart in 1994–2001, in 2001–
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Був удостоєний дворіч-
ного гранту від Deutsche 
Forschungsgemeinschaft і отримав 
ступінь бакалавра в Університеті 
Саар в 2007 році. Був професором 
в Берлінському університеті мис-
тецтв і в Університеті Клагенфурта, 
Австрія. Основні напрямки його до-
сліджень — російська та італійська 
музика XIX століття.

Ольга ЧеБОТаРеНКО  
(Кривий Ріг, Україна) —  
кандидат мистецтвознавства, 
доцент кафедри музикознавства, 
інструментальної 
та хореографічної підготовки 
Криворізького національного 
педагогічного університету 

Закінчила фортепіанний фа-
культет Одеської державної кон-
серваторії ім. А.  В. Нежданової; 
Міжнародні курси вищої викона-
вської майстерності піаністів пам'яті 
С.  В. Рахманінова (Тамбов, 1990); 
була асистентом-стажистом при 
Санкт-Петербурзькій державній 

2004 as a research associate at Istituto 
Storico Germanico in Rome. Was 
awarded with a two-year grant from 
Deutsche Forschungsgemeinschaft 
and received a bachelor’s degree 
from Saar University in 2007. Was 
a professor at Berlin University of 
the Arts and at the University of 
Klagenfurt, Austria. Main research 
areas are Russian and Italian music of 
the 19th century.

Olga CHEBOTARENKO 
(Kryvyi Rih, Ukraine) — 
Ph. D. in Art History, Associate 
Professor at the Department of 
Musicology, instrumental and 
choreographic training at Kryvyi Rih 
National Pedagogical University

Graduated from the piano faculty 
of the Odessa State Conservatory 
of A.  V. Nezhdanova; International 
Courses of Excellence for Pianists 
in Memory of S.  V. Rakhmaninov 
(Tambov, 1990); was an assistant 
intern at the N.  A. Rimsky-Korsakov 
St. Petersburg State Conservatory 
and Kiev P.  I. Tchaikovsky State 
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консерваторії ім. Н.  А. Римсько-
го-Корсакова і при Київській дер-
жавній консерваторії ім. П.  І. Чай-
ковського. Захистила кандидатську 
дисертацію на здобуття науково-
го ступеня кандидата мистецтво-
знавства на тему «Культурологічні 
аспекти виконавської форми в му-
зиці» (1998). Коло наукових інте-
ресів — теорія та історія культури, 
психологія мистецтва; теорія та 
методика фортепіанного викона-
вства і педагогіки. Виступає сольно 
і в якості концертмейстера в ансам-
блях з вокалістами, скрипалями, на-
родниками. Є членом Національної 
всеукраїнської музичної спілки та 
Асоціації «Фортепіано» Криворізь-
кого міського відділення Національ-
ної всеукраїнської музичної спілки.

Conservatory. Defended the thesis 
for the degree of candidate of Art 
History on the topic: “Cultural aspects 
of the performing form in music” 
(1998). Scientific interests: theory and 
history of culture, the psychology 
of art; theory and methodology of 
piano performance and pedagogy. 
Performs solo and as an accompanist 
in ensembles with vocalists, violinists, 
populists. Member of the National All-
Ukrainian Music Union and the Piano 
Association of Kryvyi Rih City Branch 
of the National All-Ukrainian Music 
Union.
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Ольга ЩеРБаКОВа 
(Одеса, Україна) — 
піаністка, кандидат 
мистецтвознавства, доцент 
кафедри камерного ансамблю 
та квартету Одеської національної 
музичної академії імені 
А. В. Нежданової, солістка 
Одеської філармонії

Музичну освіту здобула в Одесь-
кій державній консерваторії (клас 
професора Людмили Гінзбург) та 
в Італії у Марчели Круделі. У складі 
фортепіанного дуету з Юрієм Щер-
баковим представляла Україну на 
понад 40 міжнародних фестивалях 
та конкурсах в Україні та за кор-
доном. Виступала у супроводі Із-
раїльського камерного оркестру, 
оркестру Національної опери Нор-
вегії, Одеського національного сим-
фонічного оркестру та ін. Здійснила 
близько 100 всеукраїнських прем’єр 
у жанрі фортепіанного дуету. Неод-
норазово відзначена нагородами 
міжнародних конкурсів, серед яких: 
«Рим-1992» (Гран-прі у категорії 
фортепіано у 4 руки) та «Рим-1993» 
(Гран-прі у категорії 2 фортепіано), 

Olga SCHERBAKOVA 
(Odessa, Ukraine) — 
pianist, Ph.D. in Art History, 
associate professor of the chamber 
ensemble and quartet department 
of Odessa National A.V. Nezhdanova 
Academy of Music, soloist of Odessa 
Philharmonic Society

Received musical education at 
Odessa State Conservatory (class of 
Professor Ludmila Ginzburg), and in 
Italy at Marchelo Crudeli. As part of 
a piano duet with Yury Shcherbakov, 
represented Ukraine at more than 
40 international festivals and 
competitions in Ukraine and abroad. 
Performed with the Israel Chamber 
Orchestra, the Orchestra of the 
National Opera of Norway, the Odessa 
National Symphony Orchestra, etc. 
Has carried out about 100 All-Ukrainian 
premieres in the genre of piano duet. 
Repeatedly awarded international 
awards, including: “Rome 1992” (Grand 
Prix in 4 hands piano category) and 
Rome-1993 (Grand Prix in 4 hands 
piano category), “International Music 
Tour” (2 prize) and others. Conducted 
master classes in Poland and the 
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«Інтернаціональне музичне турне» 
(2 премія) та ін. Проводила май-
стер-класи у Польщі та США. Брала 
участь у роботі журі міжнародних 
та всеукраїнських конкурсів. Під-
готувала більше 30 ансамблів, які 
стали лауреатами та дипломантами 
конкурсів в Україні, Росії, Болгарії, 
Греції, Польщі, Франції, Литві. Має 15 
дипломів міжнародних конкурсів за 
педагогічну майстерність. Опубліко-
вано понад 20 наукових статей, 
присвячених питанням камерного 
виконавства. Має записи на радіо та 
телебаченні України та зарубіжжя.

United States. Took part in the work 
of the jury of international and All-
Ukrainian competitions; prepared 
more than 30 ensembles that became 
laureates and winners of competitions 
in Ukraine, Russia, Bulgaria, Greece, 
Poland, France, Lithuania. Published 
more than 20 scientific articles on 
the issues of chamber performance. 
Has records on radio and television in 
Ukraine and abroad.
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Олена ХІЛь 
(Одеса, Україна) — 
піаністка, кандидат 
мистецтвознавства, доцент 
кафедри спеціального фортепіано, 
проректор з науково-педагогічної 
роботи та інноваційно-
інформаційної діяльності Одеської 
національної музичної академії 
імені А. В. Нежданової

Лауреат міжнародного та все-
українського конкурсів. Бере 
участь у різноманітних концер-
тах. Активно займається науковою 
діяльністю, учасниця міжнародних 
науково-практичних конферен-
цій, тренінгів та форумів. Є членом 
журі багатьох міжнародних та все-
українських конкурсів. Член дирек-
ції фестивалю-конкурсу піаністів 
мистецьких навчальних закладів 
Південноукраїнського регіону 
пам’яті заслуженої артистки Украї-
ни, професора Л.  Н. Гінзбург. Член 
Ради молодих вчених при Міністер-
стві культури України.

Elena KHIL 
(Odessa, Ukraine) — 
pianist, Ph. D. in Art History, 
associate professor at the 
Department of Special Piano, Vice-
Rector of Research and Educational 
Work and Innovative Information 
Activities of Odessa National 
A. V. Nezhdanova Academy 
of Music

Winner of International and All-
Ukrainian competitions. Participates 
in various concerts. Actively engaged 
in scientific activities, a member of 
international scientific conferences, 
trainings and forums. Jury member 
of many international and All-
Ukrainian competitions. Member 
of the Directorate of the festival-
competition of pianists of art schools 
in the Southern region in memory of 
Honored Artist of Ukraine — Professor 
L. N. Ginsburg. Member of the Council 
of Young Scientists at the Ministry of 
Culture of Ukraine.
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Марина 
ЧеРКаШиНа-ГУБаРеНКО 
(Київ, Україна) —  
доктор мистецтвознавства, 
професор, завідувач кафедри 
історії зарубіжної музики 
Національної музичної академії 
України імені П. І. Чайковського, 
академік Національної академії 
мистецтв України

Автор понад 100 наукових пу-
блікацій, досліджень, критично- 
аналітичних матеріалів. Праці М. Гу-
баренко постійно публікуються в 
спеціальних журналах та наукових 
виданнях, її ім'я як дослідника-нау-
ковця широко визнане не тільки в 
Україні, а й у багатьох країнах світу. 
Свій науковий авторитет також по-
стійно засвідчує виступами на чис-
ленних українських та міжнарод-
них конференціях. Основні наукові 
праці: «Опера ХХ століття. Нари-
си», «Історія опери. Західна Європа 
ХVІІ—ХІХ ст.»; навчальний посібник 
«Олександр Миколайович Сєров», 
«Історична опера епохи романтиз-
му», «Музика і театр на перехресті 
епох».

Marina CHERKASHINA-
GUBARENKO 
(Kiev, Ukraine) —  
Doctor of Arts, Professor at 
P. I. Tchaikovsky National Music 
Academy of Ukraine, Academician 
of P. I. Tchaikovsky National Music 
Academy of Ukraine

Author of more than 100 scientific 
publications, research, critical 
analytical materials. The works 
of M.  Gubarenko are constantly 
published in special journals and 
publications, her name as a research 
scientist is widely recognized not only 
in Ukraine, but also in many countries 
of the world. The scientific authority 
confirms with regular speeches at 
numerous Ukrainian and International 
conferences. The main scientific 
works: “Opera of the twentieth 
century. Essays”, “The History of 
Opera. Western Europe of the XVII-
XIX Centuries”, textbook “Alexander 
Nikolaevich Serov”, “The Historical 
Opera of the Romanticism Epoch”, 
“Music and Theater at the Intersection 
of Epochs”.
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