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У статті розглядається міжнародний фестиваль Kyiv Contemporary Music Days, його 

унікальність та значення для музичної культури України, у порівнянні з передовими українськими 

фестивалями, такими як, «Київ Музик Фест», «Два дні й дві ночі нової музики» та «Констрасти». 

Стаття базується на архівах та матеріалах, наданих Kyiv Contemporary Music Days. 
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Doctor of Arts, Professor Yu.I. Chekan. Tchaikovsky Ukrainian National Academy of Music. The article 

examines the international festival Kyiv Contemporary Music Days, its uniqueness and significance for the 

musical culture of Ukraine, compared to leading Ukrainian festivals such as "Kiev Music Fest", "Two Days 

and Two Nights of New Music" and "Contrasts". The article is based on the archives and materials of Kyiv 
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Приймак Анна. Kyiv Contemporary Music Days в фестивальном пространстве Украины. 

Научный руководитель – доктор искусствоведения, профессор Ю.И. Чекан. Национальная 

музыкальная академия имени П.И. Чайковского. В статье рассматривается международный 

фестиваль Kyiv Contemporary Music Days, его уникальность и значение для музыкальной культуры 

Украины, по сравнению с передовыми украинскими фестивалями, такими как «Киев Музык Фест», 

«Два дня и две ночи новой музыки» и «Констрасты». Статья основана на архивах и материалах 

Kyiv Contemporary Music Days. 
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За останні десятиліття фестивалі стали поширеними у всьому світі. Вони можуть 

відрізнятися між собою за жанровими ознаками, але ціль їх проведення зазвичай 

зводиться до спільного знаменника – зібрати якомога більше людей в одному місці та 

презентувати програму заходу.  

Що таке фестиваль? Фестиваль – (фр. festival – свято, лат. festivus – святковий, 

веселий) – масове святкове дійство, що включає огляд чи демонстрацію досягнень у 

певних видах мистецтва (музика, театр, кіно, естрада); вид подієвих туристичних 

ресурсів. 

Поняття «фестивальний простір» має елемент метафоричності, бо в даному 

випадку слово «простір» не сприймається як фізичне явище. Це віртуальний простір, 
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який формується дослідником/цею, який/яка з усього багатовимірного музичного 

життя виокремлює саме музичні фестивалі, створюючи такий конструкт, який називає 

«фестивальний простір». Так само можуть існувати й інші віртуальні простори. 

В Україні фестивальний простір формується з таких фестивалів, як «Два дні й 

дві ночі нової музики», «Київ Музик Фест», «Kharkiv Music Fest», «Контрасти», 

«Людкевич Фест», «Музичний фестиваль імені Кос-Анатольського», «Музичні 

імпрези України» тощо. Своє місце серед них займає міжнародний фестиваль сучасної 

академічної музики Kyiv Contemporary Music Days. 

Kyiv Contemporary Music Days (KCMD) – це освітньо-концертна платформа 

сучасної академічної музики. Свій старт організація почала з 11 грудня 2015 року, 

саме тоді відбувся перший фестиваль. 

Починаючи з 2015 по 2021 рік KCMD провели близько 150 подій – 55 концертів, 

32 лекції, 9 майстер-класів, 4 воркшопи та серію із 9 аудіовізуальних творів 

викладених у мережі Facebook. Окрім того, були проведені закриті лекції орієнтовані 

на учасників майстер-класів. Було охоплено понад 100 виконавців, лекторів, 

композиторів, більшість з яких приїжджали з різних кутків світу. 

За весь час організація провела три фестивалі, кожен з яких був по-своєму 

цікавим та несхожим на попередній. Щоб зрозуміти специфіку фестивалю KCMD, слід 

провести порівняння. В даному випадку для порівняння будуть розглянуті міжнародні 

фестивалі, такі як «Два дні дві й ночі нової музики», «Київ Музик Фест» та 

«Контрасти», бо кожен з них орієнтований на сучасну музику українських та 

зарубіжних композиторів так само, як і KCMD.  

Всі три фестивалі проводяться щорічно, «Київ Музик Фест» у Києві, «Два дні й 

дві ночі» в Одесі, «Контрасти» у Львові, на усталених локаціях. Перший фестиваль 

KCMD , який відбувся у 2015 році, проводився у Києві та Львові, другий відбувся у 

2016 році та проводився у Києві. В 2018 році KCMD організували масштабний 

фестиваль, який проводився одночасно в двох країнах – Португалії (м. Лісабон) та 

Україні (м. Київ). Таким чином, перша відмінність полягає в тому, що фестиваль не 
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відбувається щорічно,  і територіально може  проводитись в різних містах і місцях 

країни, або поза нею.  

Фестиваль KCMD об'єднує в собі різні форми проявів. Його будова складається 

з декількох позицій: концерти, лекції та майстер-класи. Наприклад, у 2015 році 

фестиваль складався з 10 концертів, 5 лекцій, 2 майстер-класів, а у 2018 році з 13 

концертів, 12 лекцій та 5 днів майстер-класів для композиторів. Програму фестивалю 

«Два дні й дві ночі нової музики» складає, в першу чергу, виконання сучасної музики 

українських та зарубіжних композиторів. Так само і програма «Київ Музик Фест» 

сконцентрована переважно на концертній діяльності. Слід зазначити, що багато 

спільного KCMD має з «Контрастами». В рамках цього фестивалю проводяться 

міжнародні майстер-класи нової музики COURSE для композиторів. Формат майстер-

класів у KCMD доволі популярний, може проводитись поза фестивалем. Наприклад, за 

2017 рік було проведено два майстер-класи для композиторів та один для виконавців. 

Принцип майстер-класів COURSE такий самий, як і у КСMD: до міста запрошуються 

композитори-ментори, які займаються з композиторами-студентами, та паралельно 

викладають відкриті лекції, які може відвідати кожен бажаючий.  

Відмінність KCMD полягає у тому, що це – ініциатива, яка йде від самих 

учасників і структурно оформлюється не як «захід» організації (Спілки композиторів 

чи її відділення – Львівського або ж Одеського), а як втілення інтересів ініціаторів. 

Кожен захід в рамках KCMD спрямований на те, щоб надати можливість як 

підготовленому, так і не підготовленому слухачеві, більше дізнатися про сучасну 

академічну музику та її витоки. Наприклад, такий проєкт, як, серія лекцій Миколи 

Ковалінаса «Наука логіки Бетховена» на перший погляд може викликати питання 

щодо того, наскільки доцільно використовувати даний матеріал у рамках KCMD. Але 

це лише на перший погляд, бо вже після прослуховування першої лекції ми починаємо 

розуміти, що Микола Ковалінас відкриває перед нами Бетховена як першого сучасного 

композитора. У зв’язку з цим, дуже ретельно відбирається програма для концертів і 

тема лекцій, а молоді композитори та виконавці, які беруть участь у майстер-класах, 

мають можливість дізнатися багато нового від їхніх колег старшого покоління, які 
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приїжджають з різних країн світу. Завдяки такому міжнародному музичному 

спілкуванню, українській публіці відкриваються нові можливості, як, наприклад, 

послухати наживо спеціально привезену з Японії флейту дракона, альтову флейту та 

бас флейту. В Україні почути такі інструменти, ще й у сольному виконанні є досить 

рідкісна можливість.  

Підсумовуючи все вище сказане, можна зробити висновок, що Kyiv 

Contemporary Music Days досить молода платформа, яка за 7 років існування провела 

немалу кількість концертів, лекцій та майстер-класів, які, беззаперечно, позитивно 

вплинули на розвиток сучасної музичної культури України. Наразі фестиваль має 

успішну національну конкурентоспроможність та незважаючи на складні часи у 

зв’язку з пандемією, знаходить можливості для проведення культурних заходів на 

території України. 

 

 

 


