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Шановні колеги, однодумці, партнери, дорогі слухачі – поціновувачі українського чоловічого хорового співу!

Великий творчий колектив Муніципальної академічної чоловічої хорової капели  ім. Л.М. Ревуцького цього року 
відзначає 50-річний ювілей!

Молоді й завзяті, але вже з поважним півстолітнім досвідом, ми шануємо й плекаємо славетні традиції хорового 
мистецтва в Україні та водночас прагнемо бути сучасними, креативними, неповторно цікавими для глядача!

І сьогодні, святкуючи річницю народження, запрошуємо вас, дорогі друзі, разом  пройти незабутній шлях довжи-
ною в 50 років, шлях неймовірних перемог і досягнень, яскравих моментів і неповторних  миттєвостей, а головне 
– шлях, який став можливим завдяки неперевершеним Майстрам хорового мистецтва – Великим Маестро та 
Надзвичайним Артистам…

      …ГОРТАЮЧИ СТОРІНКИ…
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ВСТУП ГОРТАЮЧИ СТОРІНКИ

Хор — то класична виставка горлянок
на тлі у фраки схованих мужчин,
що нАрізно — абсурдні. Їхній чин —
пліч-О-плічність, гармонія, порядок.

Хор — ще й парад дзвіничок, у якому
людина — то дзвіничка в один дзвін:
хористів гурт в обряді хоровому —
як рупор, крізь який ми Богу шлем поклін.

Ось диригент, як той дзвонар ввійшов
в дзвіницю кону — рвучко, без розмов
напнув між хором ниточки незримі,

руками тОргнув — і серця співців
хитнулися, як дзвони, — хвиля! пів! —
і задзвонили, як в Єрусалимі!..
  
       
            Іван МАЛКОВИЧ

З 1977 року капела носить ім’я видатного українського композитора і музично-
го діяча, академіка Левка Ревуцького. 
В репертуарі й творчому доробку колективу:

• великі вокально-симфонічні полотна;
• програми з творів української та світової класики;
• програми духовної музики;
• твори сучасних українських композиторів;
• програми української народної пісні;
• сучасні креативні творчі проекти та інноваційні програми.

 Вражає й «географія» концертних виступів капели: колектив представляв на 
високому художньому рівні хорове мистецтво України у Франції, Німеччині, 
Великій Британії, Італії, Ізраїлі, Бельгії, Угорщині, Іспанії, Португалії, Польщі та 
інших країнах. 

Чоловіча капела є лауреатом перших премій багатьох міжнародних хорових 
конкурсів і фестивалів; постійний учасник державних заходів і культурно-мис-
тецьких подій столиці і всієї України.

За високий професійний художній та духовний рівень виконання у 2002 році 
капелі присвоєно звання «академічного колективу».
На сьогодні колектив налічує 40 професійних співаків. 

У складі капели успішно працюють: 
квартет солістів хорової капели  ім. Л.Ревуцького «Імпрессіо» /керівник – генеральний директор капели Олександр 
Круковський/, виконують музичні твори у популярному в світі стилі classical crossover, кавери всесвітньо відомих 
хітів та багато іншого;
хор хлопчиків та юнаків /керівник – заслужена артистка України Аіда Зайцева/.

«Ще одна подія, ще одна радість! Народився чоловічий хор України, який одразу ж став окрасою нашої на-
ціональної культури».

Так сказав після ПЕРШОГО концерту колективу у 1970 році видатний український письменник Олесь Гончар. Знаний 
майстер слова виявився справжнім провидцем…

… 50 років тому, у далекому 1969 році, за ініціативи видатного оперного співака і композитора, палкого патріота 
Сергія Козака, який на той час керував Музично-хоровим товариством України та став справжнім «хрещеним бать-
ком» капели, була створена професійна чоловіча хорова капела, що згодом стала видатним явищем в українській 
музичній культурі. На основі оголошеного конкурсу, а прослухано було близько тисячі голосів, у штат капели було 
вибрано 65 найкращих співаків. 

Відтоді, з часу свого першого концерту, Київська чоловіча хорова капела пройшла довгий шлях становлення, ро-
звитку та процвітання колективу. Упродовж цих років капелу очолювали відомі музиканти: Семен Дорогий, Євген 
Савчук, Богдан Антків, брати Юрій та Володимир Курачі, Олександр Круковський. Кожний з керівників багато зро-
бив для творчого становлення капели. 

Перший концерт чоловічої хорової капели. Національна філармонія України. 01.10.1970 р

Левко Ревуцький 
український композитор, 
музичний діяч, академік

«…український спів – м’який, оксамитовий, багатий нюансами, - глибоко схвилював слухачів і викликав у них 
почуття особливої вдячної теплоти. Такий відгук завжди викликає мистецтво, сповнене великого й глибокого 
людського змісту…»
       Ю.Бружас, литовський журналіст 
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Семен Дорогий Євген Савчук

Диригує Євген Савчук. 1981

Євген Савчук продовжив та поглибив роботу над формуванням самобут-
ньої репертуарної політики чоловічої капели.

Саме при Євгенові Савчуку у репертуарі капели з’явилися цікаві інтер-
претації творів вітчизняної хорової спадщини, «Реквієм» Луїджі Керубіні, 
твори сучасної музики, зокрема, «Елегійний концерт» Ю.Іщенка, «Червона 
калина» Лесі Дичко  та багато інших.

Здійснив неоціненний внесок для формування власного виконавського 
стилю капели ім. Л.Ревуцького.

«…Геніальність диригента Семена Васильовича Дорогого в тому, що він умів, як то кажуть, прикувати до себе 
погляди хору, умів в таких критичних ситуаціях робити з хором просто філіграння…
… під час нашого виступу у Львові майже кожен твір викликали на «біс», піднесення публіки від співу чолові-
чого хору було шалене…»
   Зі спогадів ветерана хору Віктора Штефана (1974-1984 роки роботи в капелі)

«…У березні 1984 року сталася одна визначальна для нас обох (Євгена Савчука та Богдана Антківа) подія, 
яка нас і зближувала, й водночас віддаляла. Тоді, в один день, нас було призначено на нові творчі посади: 
мене перевели з Чоловічої капели в капелу «Думка», а Богдан став художнім керівником Київської чоловічої 
капели ім. Л. Ревуцького, якою до того шість років керував я. Ми привітали один одного, і Богдан подарував 
мені кілька нотних збірок зі своїм підписом. Вони в мене й досі зберігаються. Відтоді ми уважно й прискіпливо 
придивлялися до творчої діяльності один одного…»
        Зі спогадів Євгена САВЧУКА

Під орудою першого керівника капели Семена Дорогого колектив  ут-
вердився як один із найпомітніших представників хорового мистецтва 
України.

Одразу ж після створення чоловіча хорова капела почала активну кон-
цертну діяльність, виступала в усіх союзних республіках. Слава про ко-
лектив «гриміла» на весь тодішній Радянський Союз. 

Поява в Україні такого самобутнього колективу, з яскраво вираженим 
національним характером, дала імпульс творчості композиторів. Для ка-
пели почали писати Георгій та Платон Майбороди, Климентій Домінчен, 
Анатолій Кос-Анатольський, Віталій Кирейко, Яків Цегляр, Ігор Шамо та 
інші. 

А виконання «Шести балад» Дмитра Шостаковича у Великому залі Мо-
сковської державної консерваторії викликало бурю захоплення всієї му-
зичної громадськості.

За майже десять років керування Семеном Дорогим капелою про неї у 
різних виданнях з’явилося близько 300 статей.

СЕМЕН ДОРОГИЙ 
художній керівник і головний
диригент Київської чоловічої

хорової капели
(з 1977 року ім. Л.Ревуцького)

1969 – 1978 років,
заслужений діяч мистецтв України 

ЄВГЕН САВЧУК 
художній керівник-директор 

Чоловічої хорової капели
ім. Л.Ревуцького

1978 – 1984 років,
Герой України, народний артист України,
академік, лауреат Національної премії 

України ім. Т.Г.Шевченка

Диригує Семен Дорогий
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ІСТОРІЯ

Перша солістка капели – Надія Куделя, 
заслужена артистка УРСР, оперна співачка 

З Семеном Дорогим – Іван Козловський, 
український оперний співак, всесвітньо відомий тенор, 

народний артист України

Концерт капели у Великому залі Московської державної консерваторії. 
1973  

«Реквієм» Л.Керубіні  з симфонічним оркестром в малому 
залі Київської консерваторії. 1979

Концерт – творчий звіт через рік роботи Є.Савчука

«Після блискучого дебюту в залі Київської філармонії …капела вирушила у свою першу гастрольну подорож 
по містах України, з яких в числі перших був Львів. Місцева публіка, вихована на галицьких хорових тради-
ціях, з сентиментами саме до чоловічих хорів, в очікуванні чогось надзвичайного, чисельно переповнила 
філармонійний зал. Слухачі були зачаровані не тільки розкішними голосами, поєднаними у гармонійно-тем-
бральному ансамблі, а й насолоджувались давно забутими шедеврами української класики, частину з яких 
доводилось повторювати «на біс»...» 
     Олег ЦИГИЛИК, заслужений діяч мистецтв України, професор 

«Перші кроки у хоровій справі я починав саме у Чоловічій капелі ще у свої студентські 83-84-ті роки як хор-
мейстер. Пам’ять про благородність, возвишеність та незрівнянність чоловічого співу зберігаю досі. І найви-
щі вияви природи Капели намагаюсь привнести у нашому співі.
З днем народження, дорогі капеляни, і щасливої Вам дороги у майбуття».

   Микола ГОБДИЧ, керівник Камерного хору «Київ», народний артист України

Після концерту капели. 1979
Зправа наліво: С.Бесклубенко, П. Муравський, Є.Савчук, 

О.Тимошенко

Участь у фестивалі м. Клайпеда. 1980
Диригує Є.Савчук
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Зиновій-Богдан Антків

ЗИНОВІЙ-БОГДАН АНТКІВ
художній керівник та головний 

диригент Чоловічої хорової капели 
ім. Л.Ревуцького 1984 – 2009 років,

видатний український хоровий диригент,
народний артист України (1991),

кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ступеня, ордена 
Князя Ярослава Мудрого V ступеня

У 1984 році Чоловічу хорову капелу ім. Л.Ревуцького (з 1988 
року мала назву Державна чоловіча хорова капела УРСР 
ім. Л.М. Ревуцького, нині – Муніципальна академічна чоловіча 
хорова капела ім. Л.М. Ревуцького) очолив Богдан Антків. 

Учень та продовжувач традицій патріарха української дири-
гентської школи  професора Миколи Колесси, він успадкував 
від свого професора глибинний професіоналізм й високу ви-
могливість до якості виконання.

Відтак, під орудою Богдана Антківа з’явилися нова манера 
співу капели, репертуарні напрямки, особистий стиль вико-
навства, «…новий тембр звучання Чоловічої капели: 
в середніх і нижніх регістрах воно стало м’якшим, 
об’ємнішим, особливо в спокійній динаміці...» /Є.Сав-
чук/.

За чверть століття творчої праці у колективі капели Богдан Антків досяг чимало:  

створив ансамбль «Боян» (27 співаків – кращі голоси капели), який додав  репертуарові капели нової якості й 
зробив його гнучкішим і мобільнішим, та юнацький хор /1989 рік/;

першим з капелою записав на касету програму «Українські колядки та щедрівки» з текстами, з яких раніше 
вилучались релігійні теми, та коли вони ще не звучали зі сцени /1989 рік/; 

під його керівництвом записана касета «Пісні визвольних змагань українського народу» і вперше зі сцени про-
звучали стрілецькі та повстанські пісні, пісні воїнів УПА, козацькі, патріотичні на тексти М.Вороного, що на той 
час було своєрідним сміливим викликом /1990 рік/;

одним з перших українських диригентів звернувся до відродження української духовної музики – літургій 
К.Стеценка, О.Кошиця, М.Леонтовича, М.Лисенка та ін., не забув художній керівник і про чудові твори зі спад-
щини Д.Бортнянського, М.Березовського, А.Веделя, в концертних програмах капела почала співати цілі відділи 
духовної музики /з 1985-1986 рр./;

створив оригінальні хорові концертні програми різних музичних стилів – від доби бароко до сьогодення;

записав численні компакт-диски народної і духовної музики;

під його керівництвом визначилися основні репертуарні пріоритети капели: світова класика, вітчизняний 
фольклор, духовна спадщина та сучасна композиторська творчість.

«… Я рада, що доля подарувала мені зустріч з Богданом Богдановичем… 
Професіоналізм – це було його мистецьким кредо. І його капела звучала, як камертон.
     Я завжди з хвилюванням виходила на сцену на концертах з … чоловічою капелою. Та ось виходив диригент, 
і розпочиналося співоче дійство. Уся увага співаків, солістів зосереджувалася на його руках. 
Це були надзвичайно виразні, точні руки маестро-музиканта. Вони формували зміст, образ, душу виконува-
ного твору…»
    Ніна МАТВІЄНКО, народна артистка України, Герой України

«…Один помах руки здіймав веселку над нашими сірими буднями. Зникало місто з його гамірним велелюд-
дям, забувалися вік і час, щоденні клопоти і глобальні проблеми. Лунала лише божественна мелодія, яку з 
кількох десятків злитих воєдино голосів видобував цей незмінно молодий маестро, народний артист України 
Зиновій-Богдан Антків...»
     Мирослава ПІНКОВСЬКА-СВЯТО, науковець

Виступ капели у Колонній залі Національної філармонії України Капела 1992
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Капела у Верховній Раді України. 1996

Портрет Богдана Антківа.
Художник Сетрак Бароянц

З 1984 р. по 2008 р. капелою з Богданом Антківим записано:
2 грамплатівки, 3 аудіокасети, 21 компакт-диск

Гастролі у Бельгії. 1993

Гастролі у Великій Британії. 2004 

Богдан Антків з Блаженнійшим Любомиром Гузарем. 1988 
(фото зроблене під час обговорення програми урочистого концерту в 
Київській опері, присвяченому тисячоліттю хрещення Русі-України)

«…вийшов на сцену Маестро, одухотворений і зосереджений, і десятки очей хористів були прикуті до його 
величної постаті… Із людських голосів він ліпив таку красу, яку спроможний створити лише видатний Митець! 
Саме в ті прекрасні хвилини я назавжди полюбила чоловічий хоровий спів…
 …Я чую в цьому співі Божественну велич. І відкрив для мене це Таїнство незабутній Богдан Богданович Ант-
ків…» 
   Ганна ГАВРИЛЕЦЬ, композитор, лауреат Шевченківської премії, професор 

«… У далекому 1982 році я створила Камерну кантату «У Києві зорі»… Того ж року я принесла цей твір у 
Державну чоловічу капелу, яку тоді очолював Євген Савчук. Надалі роботу над цим твором продовжував 
новий керівник капели Богдан Антків. У роботу над кантатою він вклав багато душі й серця. За його порадою 
я зробила другу редакцію кантати… 1989 року за цю кантату і ораторію мене відзначили Шевченківською 
премією». 
  Леся ДИЧКО, композитор, народна артистка України, лауреат Шевченківської премії

Богдан Антків виступив справжнім реформато-
ром  у хоровому мистецтві України  80-90-х років 
ХХ століття.

Людина великих енциклопедичних знань, все 
своє творче життя шукав для репертуару неві-
домі твори старих майстрів, відкриваючи перед 
слухачами забуті шедеври. Він одним з перших 
озвучив у концертах розспіви Києво-Печерської 
Лаври ХІ-ХІІІ століть, прадавні різдвяні та вели-
кодні співи. 

У 2004 році у Великій Британії було 
випущено марку з портретом Б. Антківа 

/за сприяння Маргарет Ролл, музикознавця, 
продюсера/

Спів чоловічої капели та ансамблю «Боян» під 
керуванням Богдана Антківа захоплював слу-
хачів Бельгії, Іспанії, Ізраїлю, Великої Британії, 
Греції, Німеччини, Франції, Польщі. В концер-
тах артисти хору майстерно співали українську 
православну духовну музику та обробки народ-
них пісень. Успіх в усіх країнах був шалений – 
про що свідчить численна преса.

Під орудою видатного диригента хор з успіхом виконав вокально-симфонічні твори: «Реквієм» Л.Керубіні, «Меса» 
Л.Перозі, оперу-ораторію «Цар Едіп» І.Стравинського, 13-ту симфонію Д.Шостаковича, рапсодію «Думка» Л.Дичко 
та інші твори з відомими симфонічними оркестрами багатьох країн.

Результатом співпраці з композиторами стали прем’єри кантати Лесі Дичко «У Києві зорі», її Першої літургії, творів 
В.Степурка, О.Яковчука, Є.Станковича, В.Зубицького, Г.Гаврилець.

Палким шанувальником творчості капели був посол США Ві-
льям Грін Міллер з дружиною. Навіть після закінчення дипло-
матичної місії його не раз можна було побачити на концертах 
капели.

Разом з Богданом Антківим хорова капела з незмінним успі-
хом брала участь у багатьох міжнародних фестивалях, мала 
прямі трансляції своїх концертів на Бі-Бі-Сі.

Його «Різдвяні вечори» у Національній філармонії стали му-
зичною подією в хоровому житті столиці.
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Юрій Курач Євгенія Лімаз

Віктор Грицишин

ЮРІЙ КУРАЧ
художній керівник Муніципальної 

академічної чоловічої хорової капели 
ім. Л.Ревуцького з 2009 по вересень 

2013 року,
народний артист України (2018)

«Історії Чоловічої академічної хорової капели ім. Л.М. Ревуцького може позаздрити кожен хоровий колектив, 
як України, так і будь-якої Європейської держави... Митці, які очолювали цей славетний колектив, увійшли в 
історію, не тільки українського, а й світового хорового мистецтва.
 …Я мав щастя і честь з ними працювати і набиратись досвіду не тільки як музикант, а і як хормейстер і дири-
гент, людських якостей, що потрібні будь-якому керівнику, який працює з живими голосами і людьми.
Вітаю славетний колектив з Ювілеєм!»
    Юрій КУРАЧ вітає рідний колектив з 50-річчям

Юрій Курач прийшов працювати в Чоловічу хорову капелу України 
ім.Л.Ревуцького ще юнаком. Вже тоді, у далекому 1984 році, мудрий Бог-
дан Антків розгледів у молодому чоловікові не лише надійного помічни-
ка, а й майбутнього талановитого хорового диригента.

Пізніше Юрій скаже: «Я вдячний долі, що мені випало щастя 25 років 
працювати з таким видатним музикантом, який залишив по собі до-
вершений музичний скарб, яким користується не тільки Чоловіча ка-
пела, а й уся хорова громада України».

За час роботи в капелі Юрій Курач підготував до виконання велику кількість хорових творів і концертних про-
грам Д.Шостаковича, Л.Керубіні, І.Стравинського, Г.Генделя, В. А. Моцарта, С.Танєєва, М.Леонтовича, К.Стеценка, 
Д.Бортнянського, М.Березовського, Л.Дичко, К.Орфа, В.Зубицького, Є.Станковича.

Як художній керівник капели Юрій Курач гідно продовжив 
справу збереження й примноження славетних хорових 
традицій, відшукуючи все нові й нові «родзинки» і під час 
створення нових концертних програм, й інтерпретуючи 
вже знайомі слухачу твори.

Під керуванням Юрія Курача хорова капела здобула 
визнання й стала лауреатом І премії на Міжнародному 
фестивалі церковної музики «Хайнувка» (Польща, 2010), 
куди у 2012 році була запрошена й виступала як гість 
фестивалю. З ним капела також записала чимало нових 
компакт-дисків.

Володимир Курач, Богдан Антків, Юрій Курач

Диригує Юрій Курач

генеральний директор 2009 – серпень 2016 років,
заслужений працівник культури України

Якщо творчу діяльність в капелі очолювали художній керівник та головний дири-
гент, організаційна робота – а її в капелі завжди чимало: забезпечення належних 
умов праці всього колективу, організація концертної та гастрольної діяльності капе-
ли, безліч важливих великих питань і малих дрібниць – довгий час була «на плечах» 
Євгенії Лімаз, адже у капелі пройшла шлях від головного адміністратора до гене-
рального директора.

Надзвичайна доброзичливість до колег, високий професіоналізм, порядність та ін-
телігентність Євгенії Лімаз створили неповторно теплу та, водночас, творчо-ділову 
атмосферу праці в колективі.

помічник головного диригента

Важко переоцінити той значущий внесок у справу розвитку хорового мистецтва, 
який своєю самовідданою невтомною працею здійснює Віктор Грицишин.
Упродовж 22 років роботи у капелі яскравий талановитий музикант створює все 
нові й нові хорові твори та аранжування, постійно відшукуючи ладово та ритмічно 
цікаві мелодії з різних регіонів України, втілюючи в концертних виступах капели, в 
чоловічому співі оригінальні, витончені і свіжі музично-поетичні ідеї.

В його творчому доробку – від музики для хору на канонічні духовні та поетичні тек-
сти, аранжувань церковних розспівів та українських народних пісень – до грузин-
ських, єврейських і мелодій інших народів світу та найсучасніших молодіжних хітів. 
Твори Віктора Грицишина в записах Муніципальної академічної чоловічої хорової 
капели ім. Л. Ревуцького, а їх понад 50, звучать по національному радіо і телебаченню, радіо ВВС „Music classic”. 

Андрій Карпінець
художній керівник Муніципальної академічної чоловічої хорової капели 
ім. Л.Ревуцького з листопада 2015 р. по січень 2018 р.

За період роботи художнім керівником капели поглибив творчу роботу як над тво-
рами-перлинами хорової спадщини (відродження на сцені Національної філармонії 
України «Реквієму» Л.Керубіні, квітень 2016 р.; концерт, присвячений пам’яті Бог-
дана Антківа, березень 2017 р.; концерт духовної музики до 140-річчя П.Чеснокова, 

грудень 2017 р.), так і іншими реперту-
арними напрямками («Вечори українсь-
кої пісні» в Шоколадному будинку, про-
грама «Пісні з кінофільмів» та ін.).

Хористи під орудою Андрія Карпінця 
відзначаються високою культурою ви-
конання і надзвичайною злагодженістю.
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Володимир Курач

Відкриття сесії Верховної Ради України. 2017Диригує Олексій БОЯР. 2019
Національна філармонія України

Диригує Артур СМІРНОВ. 2019

ВОЛОДИМИР КУРАЧ
головний диригент з вересня 
2013 року по теперішній час 
(художній керівник - вересень 2013 р. -

 листопад 2015 р.),
заслужений діяч мистецтв України

«Чоловіча хорова капела ім. Л.М. Ревуцького дивує і зачаровує слухачів. Як гармонійно звучать чоловічі го-
лоси! Орган! Під орудою талановитих хормейстерів, братів Курачів, капела досягла особливого звучання і 
заслуженої популярності».
   Анатолій ПАЛАМАРЕНКО, професор, народний артист України, Герой України 

У вересні 2013 року творчу діяльність хорової капели ім. Л.Ревуцького 
очолив Володимир Курач, який вже упродовж 27 років незмінно додає 
яскравих барв широкій палітрі творчого мистецького життя капели.

Як головний диригент капели, є тією постаттю на численних сценах і 
різноманітних концертних майданчиках, де на сьогодні виступає колек-
тив, що завжди викликає захоплення публіки.

Під орудою Володимира Курача капела продовжила славетну традицію 
блискучого виконання різдвяних концертів – своєрідної візитівки твор-
чого колективу, щороку збагачується концертна програма до річниці з 
дня народження Великого Сина Українського Народу – Тараса Шевчен-
ка, записано два компакт-диски та багато іншого.

Свій творчий досвід диригента Володимир Курач передає наступникам 
– молодим диригентам капели Олексію Бояру та Артуру Смірнову.

Незважаючи, а, можливо, й завдяки своєму молодому вікові 
Олексій Бояр та Артур Смірнов – надзвичайно обдаровані, 
завзяті та відповідальні музиканти, професіоналізм яких що-
денно зростає, як завдяки творчій роботі в капелі, так і участі 
в різноманітних престижних конкурсах та фестивалях. Мають 
нове сучасне бачення розвитку хорового мистецтва в країні, 
плідно працюють над виконавською майстерністю співаків 
капели.

Справжньою окрасою концертних програм чоловічого хору з 1994 р. є солістка капели Ва-
лентина Іваненко – співачка з прекрасним самобутнім голосом, що відзначається високою 
виконавською майстерністю. 

Учасниця і лауреат перших премій численних міжнародних та всеукраїнських фестивалів і 
конкурсів в Італії, Польщі, Україні та інших країнах, яскравий успіх у слухачів в кращих кон-
цертних залах усього світу, виступи з благодійними концертами та авторськими програмами 
«Красиве, добре, вічне…», «Лебеді материнства»  перед глядачами будь-якого віку, –  ось 
лише невеликий перелік творчих здобутків Валентини Іваненко.

Її чарівне сопрано, ніжний ліричний спів у прекрасному супроводі колоритних чоловічих го-
лосів зачаровує публіку. «Українським соловейком» назвали співачку іспанські журналісти 
під час виступу капели на міжнародному музичному фестивалі в м. Тортоза, Іспанія, наші ж 
слухачі вже не раз порівнюють спів Валентини з голосом янгола з небес…

Свою творчу діяльність у капелі цей високопрофесійний артист, на сьогодні широко знаний 
в Україні та далеко за її межами звукорежисер, розпочав у 2000 році. Саме завдяки Олексію 
Грицишину досягається потрібний рівень якості як звукозаписів капели, так і озвучення 
визначальних концертних програм та сучасних творчих проектів колективу.

Олексій Грицишин – автор численних записів у фонди Українського радіо, єдиний звукоре-
жисер, що здійснив записи оперних вистав в усіх шести оперних театрах України. У 2017 році 
його роботу було відзначено бронзовою пальмовою гілкою на Канському кінофестивалі в 
номінації «Музичне відео», записи, здійснені Олексієм, транслювалися на радіоканалі BBC.

Талант Віктора Шуляка, який понад 25 років був провідним солістом-тенором хорової капели 
ім. Л.Ревуцького, – яскравий і багатогранний. 
У великому репертуарі Віктора Шуляка – твори українських композиторів минулого і сучас-
ності, композиторів-класиків (арії з опер та романси); десятки українських народних пісень.

Співак брав активну участь у записах 18 компакт-дисків української, російської, болгарської 
духовної та класичної музики, колядок, щедрівок, історичних, козацьких, стрілецьких пісень; 
він неодноразовий учасник численних міжнародних музичних фестивалів.

А ліричні українські народні пісні у виконанні Віктора Шуляка на найпрестижніших сценах 
усього світу здіймали бурю оплесків серед глядачів.

На сьогодні в колективі капели Віктор Шуляк – невичерпне джерело виконавського досвіду, 
за порадами до мудрого наставника майже щодня звертаються і молоді, й досвідчені співаки 
капели.

Валентина ІВАНЕНКО
солістка капели, 

заслужена артистка України

Олексій ГРИЦИШИН
звукорежисер

Віктор ШУЛЯК
соліст капели, заслужений 

артист України

Вікторія ЗАБОЛОЦЬКА Тетяна ЖУРАВЕЛЬ

Лауреатки міжнародних і всеукраїнських конкурсів, солістки капели 
різних часів Тетяна Журавель і Вікторія Заболоцька стали окрасою, 
кожна по-своєму, багатьох концертних програм капели останнього 
десятиліття. 

Неповторні тембри співачок, їх високопрофесійний рівень виконання 
як оперних арій, так і українських народних пісень, ліричних і жартів-
ливих,  збагатили яскравими фарбами веселку емоційних захоплень 
слухачів від виступів чоловічої хорової капели ім. Л.Ревуцького.

СОЛІСТКИ КАПЕЛИ
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СЬОГОДЕННЯ ГОРТАЮЧИ СТОРІНКИ

Олександр КРУКОВСЬКИЙ

З приходом в колектив у 2016 році нового керівника Олександра Кру-
ковського почався новий потужний період мистецького підйому капели 
ім. Л.Ревуцького.

Завдяки його креативному підходу, як менеджера, з однієї сторони, так і 
обдарованого музиканта з багатим досвідом, з іншої, втілюються у жит-
тя оригінальні музичні ідеї, для нових проектів та програм добирається 
цікавий музичний матеріал, де майстерно поєднуються різні жанри му-
зичного мистецтва, широко використовуються сучасні виконавчі засоби.
Відтак на сьогодні виступи чоловічої хорової капели ім. Л.Ревуцького – 
вже не просто чудові концерти, а справжні музично-театральні поста-
новки.

«…Прекрасне звучання, чудовий ансамбль хору, такий стрибок ніхто не чекав повіки, навіть здивував! Все 
витримано по часу, інше світло подачі, щиро, природно, дихати було легко.
У концертах є золота середина. Чудово! Нічого лишнього!
Дякую за насолоду жити і співати в сьогоденні вашого ювілею. Молодійте, лікуйте співом і даруйте життєву 
насолоду буття».
    Ніна МАТВІЄНКО, народна артистка України, Герой України

«…На сьогодні це один із рідкісних чоловічих професійних хорів Європи, який яскраво доповнює музичну 
культуру європейських народів».
   Микола ГОБДИЧ, керівник Камерного хору «Київ», народний артист України        

ОЛЕКСАНДР КРУКОВСЬКИЙ
генеральний директор

капели ім. Л.М.Ревуцького
з вересня 2016 року 

Лише за три роки роботи Олександра Круковського генеральним директором, за його ініціативи, 
втілюються в життя нові потужні творчі ідеї:

презентовано широким колам глядачів знаковий мистецький проект – літературно-музичну ком-
позицію «Народжена вільною», що супроводжується кіноінсталяцією, за участю театру тіней;

унікальну за змістом і виконанням мистецьку програму автентичної єврейської музики «Лехаймо, 
або Щоб не плакать, я сміюся…»;

започатковано і вже двічі проведено щорічний музичний фестиваль «From-Tо», що поєднав різні 
жанри музичного мистецтва – класичну, хорову, рок та поп музику;

започатковано музичну екскурсію по історичних місцях Андріївського узвозу «Музична прогулян-
ка Андріївським узвозом»;

створено квартет солістів капели ім. Л.М. Ревуцького «Імпрессіо», що вже встигли стати улюблен-
цями слухацької аудиторії.

Після концерту капели у Шоколадному будинку. 2019

Національна філармонія України. 2019

Презентація проекту «Народжена вільною»
 у Колонній залі Київської міської державної адміністрації

до Дня Героїв Небесної Сотні. 2019

Фінал Гала-концерту музичного фестивалю «From-To». 2019

Ювілейний концерт хору хлопчиків та юнаків.
Національна філармонія України. 2019

Великий весняний концерт. Центральний будинок офіцерів ЗСУ.  2019
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«Разом з Богданом Богдановичем ми працювали і над втіленням у життя моєї першої літургії Іоана Злато-
устого. Літургія написана досить складною сучасною музичною мовою, і чоловічій капелі було непросто, 
майже неможливо вивчити і виконати твір на 90 хвилин акапельного звучання. Треба було бачити, з якою 
віддачею, натхненням і любов’ю працював Богдан Антків над цим твором! За порадами цього відомого хор-
мейстера, що мав за плечима багаторічний досвід, я зробила декілька варіантів окремих частин, зробивши їх 
доступнішими для виконання чоловічим хором. Під орудою Богдана Антківа ця композиція звучала в багатьох 
країнах». 
        Леся ДИЧКО, композитор, народна артистка України, лауреат Шевченківської премії

«…У пам`яті назавжди збереглися щорічні традиційні різдвяні вечори у Національній філармонії України, де 
під орудою великого Майстра слухачі зачаровувалися красою української народної та професійної музики. 
Після цих чудових вечорів переповнена зала, здавалося, не хотіла розходитись, частина слухачів залишалася 
й продовжувала натхненно колядувати. Які то були щасливі миті! Яке то було єднання Духу! І завжди в центрі 
цієї вже «неофіційної» коляди стояв Богдан Богданович…»
   Ганна ГАВРИЛЕЦЬ, композитор, лауреат Шевченківської премії, професор 

Одна зі стрижневих граней творчості капели – виконання ДУХОВНОЇ ХОРОВОЇ МУЗИКИ. 
«Україна і світ» - за таким принципом будуємо численні програми духовної музики – і української, 
і тієї, що на Заході називається «ортодокс» або «візантійська», «грецька», – 
зазначав незабутній Богдан Антків.

Зали Національної філармонії, багатьох обласних філармоній України, церкви найвіддаленіших куточків Європи, 
десятки інших найрізноманітніших залів не раз по вінця заливали могутні хвилі досконалого чоловічого вокалу.

Ця досконалість досягалася щоденними кропіткими репетиціями. «…Приходячи на репетицію, лише зай-
шовши до зали, Богдан Богданович одразу налаштовував колектив на роботу, створював  непо-
вторну, доброзичливу й теплу, сприятливу атмосферу творчості серед капелян, тихим спокійним 
голосом, мудрим поглядом, а інколи влучним жартом викликаючи до себе глибоку повагу артистів», 
- часто згадують капеляни.

Під час відкриття Церкви Воскресіння Христового,
м. Дрогобич. 2013

Різдвяний фестиваль «Коляда на Майзлях», 
м. Івано-Франківськ. 2019

З Різдвом Христовим глядачів  вітають Богдан Антків та 
капела ім. Л.Ревуцького

Монастир Царя Христа отців Василіян. Різдвяний фестиваль, м. Івано-Франківськ. 2019

Проект «Молитва світла» на музику І. Небесного. 2018

Мов небесная поема,
Світла зірка Віфлеєма
В небі синьому плила,
Серед ночі, серед пітьми
Над блукаючими дітьми
Дивне сяєво лила…

 «Тайни Різдва» Грицько Чупринка

Різдвяні концерти

Різдвяний концерт Муніципальної академічної чоловічої хоро-
вої капели ім. Л.М. Ревуцького в Національній філармонії Украї-
ни став доброю традицією початку нового сезону концертної 
діяльності хорової капели, оскільки саме цим концертом біль-
ше двадцяти років поспіль розпочинаються щорічні концертні 
виступи славетного колективу. Вони й дотепер збирають разом  
всю київську художню інтелігенцію. Це і не дивно: такої яскра-
вої, багатої мелодики, як щедрівки і колядки, не має жоден на-
род.

Щоразу художнім керівникам капели, з легкої руки Богдана Антківа, вдається знайти якусь «родзинку» - нову 
колядку, обробку,  аби вкотре здивувати слухача. Одного разу це було жартівливе виконання рефреном приспіву 
коляди «Бог ся рождає» в супроводі сопілок, тріскачок і бубна, ще якось - всесвітньо відома «Тиха ніч» у виконанні 
Ніни Матвієнко та Валентини Іваненко, що затихала, здавалося, десь аж під небесами. А під кінець на авансцену 
виходить Маестро, щоб, як належить доброму господареві, побажати всім щастя, здоров’я, всіляких гараздів, 
щоб цей рік прожити в радості й нового діждати…
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«Ортодоксальну духовну музику ми записували у церкві, оскільки справедливо вважається, що тут повинна 
бути натуральна реверберація в природніх акустичних умовах. Адже, як не примудряйся, голос у студії зву-
чить не так, як у храмі. Для нас орендували церкву подалі від доріг, ось тільки не врахували сусідства зі шко-
лою. …Випав ранній сніг, стояла сонячна погода, діти на перервах радісно кричали, і церковні стіни не могли 
перешкодити проникненню сторонніх шумів. Були й інші перепони: скляний купол вподобали голуби, вони 
часто стукали дзьобами. А якось, у момент загального «піано», ми раптом почули голосний звук клаксона 
автомобіля. Ось через такі несподіванки доводилось робити зайві «дублі»…»
    Зі спогадів Богдана АНТКІВА про записи, зроблені у Бельгії

«…Ми з дружиною багато разів бували у філармонії, коли виступала Чоловіча капела імені Л.Ревуцького. 
…Хор відзначався незвичайним чуттям гармонії, досконалим добором сили звуків. Особливо запам’ятали-
ся дивовижні Різдвяні концерти. Поряд із глибокою насолодою від краси пісні, академічної витонченості 
виконання виникала глибока повага до майстрів співу і до великого маестро – Богдана Антківа, який усе це 
творив…»
   Ігор ЮХНОВСЬКИЙ, академік, народний депутат України І – ІV скл., Герой України

Перший запис на касету програми 
«Українські колядки та щедрівки»  /1989 рік/

Пам’ятним для колективу стало католицьке Різдво 1997 року, коли капелу було запрошено на Міжнародний різ-
двяний фестиваль хорів до Ізраїлю, у Назарет – місто Ісуса Христа… Фестиваль розпочався 24 грудня грандіоз-
ною тригодинною процесією через усе старе місто до собору Благовіщення, де перед учасниками та гостями 
виступили, славлячи Христа кожен своєю мовою, представники різних релігійних конфесій. Розпочав урочистий 
святковий концерт хор з України… 

«Зустрічали нас дуже тепло, - згодом ділився враженнями Богдан Антків. – Аплодували так гаряче, що, якби 
була змога, кожну пісню виконували б два-три рази. Через кілька днів хор знову виступав у Назареті: співали 
в базиліці – католицькому храмі, що має чудову акустику. А в день Різдва Христового, 25 грудня, разом 
із численними колективами з різних куточків світу наш хор брав участь у великому різдвяному кон-
церті, що проходив в одному з найкращих театрів Єрусалима. І знову ж таки, він єдиний виступав двічі. 
Наприкінці концерту ми знову співали українські колядки та щедрівки, і над древнім містом линуло 
величне «А в Єрусалимі дзвони задзвонили…»

Від першого запису колядок і щедрівок на касету – до виконання найсучасніших обробок цього 
українського мелосу, в тому числі рок інтерпретацій, - так творить капела історію своїх різдвяних 
виступів…

На глибинному генетичному рівні викликають у слухача сплеск національного піднесення, відчуття величі, сили й 
краси української землі, українського народу виконувані капелою численні ПРОГРАМИ НАРОДНОЇ МУЗИКИ. Кожен 
слухач ніби всіма клітинами свого єства відчуває це піднесення, відчуває, як артисти вкладають у виконання всю 
душу, – і відповідає їм вибухом радісних овацій.

Українські народні пісні «Ніч яка місячна», «Фраїру, фраїру», «Гуцулка Ксе-
ня» змушують слухача затамувати подих, під час виконання капелою «За 
нашим стодолом», «Ой, куди їдеш, Явтуше», «Ти ж мене підманула» залом 
котиться веселий сміх, на обличчях глядачів розквітають радісні усмішки, 
а коли чуємо «Ой, на горі там женці жнуть», «Зродились ми великої годи-
ни», «Ой, у лузі червона калина», – наші серця переповнюються почуттями 
гордості за рідну землю та патріотизму. 

Наша дума, наша пісня… 
З капелою ім. Л.Ревуцького А.Карпінець, Т.Журавель, В.Іваненко, В.Курач

…українська пісня полонила слухачів далеко за межами України…
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Прем’єра постановки була вражаючою: всі учасники – у 
костюмах, створених спеціально для цього дійства, що 
відбувалося на стадіоні, де було зведено триярусну сце-
ну заввишки з десять метрів, задіяно 30 освітлюваль-
них приладів – по 32 кольори в кожному, 470 чоловік  
масовки.  

…У надвечірньому світлі мерехтіли силуети танцюристів із факелами; посилені мікрофонами, переживання Едіпа 
лунали далеко поза сценою; гриміли барабани і, як у грецьких трагедіях, хор електризував атмосферу до найвищої 
напруги. Це нагадувало якесь священнодійство і було справжньою театральною магією в дії. 

Не менш потужними щодо виконання були виступи капели з кантатою «Карміна Бурана» К.Орфа. З цим величним 
твором капела виступала не лише в столиці України, а й  здійснила у 1994 році концертний тур по Іспанії та Порту-
галії, разом з хором дівчат Київського музичного училища.

Діапазон тематики мистецьких проектів за участю капели ім. Л.Ревуцького і вражає, і дивує водночас. Ось лише 
деякі з анонсів проектів різних часів.

Участь у МИСТЕЦЬКИХ ПРОЕКТАХ – масштабних, неординарних, сучас-
них, яскравих – червоною ниткою проходить через усю творчість капели 
ім. Л.Ревуцького.

Серед унікальних проектів, уперше здійснених в Україні, до яких мала сто-
сунок капела ім. Л. Ревуцького, — монументальна опера-ораторія Ігоря 
Стравинського «Цар Едіп», зрежисована Василем Вовкуном. Прем’єра  по-
становки відбулася 5 вересня 1996 року в місті Славутичі, пізніше, у 1998 
році, цим масштабним дійством захоплювалися кияни і гості столиці під 
час святкування Дня Києва на Майдані Незалежності.

 «Цар Едіп» прем’єра, м. Славутич. 1996

Голоси артистів чоловічої хорової капели ім. Л.Ревуцького лунають зі сцен найвидовищніших українських телевізій-
них проектів «Голос країни» та до Дня народження журналу «Viva», чуємо їх на Хрещатику і Софійській площі на 
День Європи, на Майдані Незалежності та під час проведення в Україні пісенного конкурсу Євробачення-2017, та 
навіть на стадіоні НСК «Олімпійський»  - у концерті легендарного гурту «Океан Ельзи».

День Європи, травень 2016 На закритті «Eurovillage», травень 2017

Участь у проекті «Голос країни». 2017

Участь у проекті «Голос країни». 2016 Перед концертом гурту «Океан Ельзи». 2016
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РІЗНОМАЇТТЯ ТВОРЧИХ НАБУТКІВ МИСТЕЦЬКІ ПРОЕКТИ

У січні 2018 року в м. Конотоп було презентовано спільний з відомою українською співачкою РУСЛАНОЮ Лижичко 
проект «Молитва світла» на музику Івана Небесного.

Проект «Молитва світла», м. Конотоп. 2018

Львівська філармонія, концертний зал ім. С.Людкевича. 
2012

Музично-літературна вистава «Гайдамаки» у Черкасах

Запис вистави «Гайдамаки» 
з Оркестром народних інструментів 
Національної радіокомпанії України. 

Будинок звукозапису. 2016  
Диригує Михайло Пікульський

1999 рік – прем’єра

Під час репетиції...

Виступ у військовій частині. 2016

Не залишається капела осторонь і під час буремних подій та складних часів, які переживає Україна. Холодної весни 
2014 року, під час проведення майже щонедільних віче на Майдані Незалежності капела виконувала Гімн кримсь-
котатарського народу, на підтримку цих волелюбних людей, яким вже не вперше завдають утисків на рідній землі. 
Виступи капели перед військовими упродовж останніх років, проникливе виконання патріотичних творів – це лише 
невеличкий внесок творчого колективу у спільну боротьбу українців за незалежність і суверенність.

Урочисте відкриття монументу Борцям за волю України, 
м. Дубно. 14.10.2017

«Капелі властива яскрава тембральність, інтонаційна точність, гнучка динаміка, виразне фразування, точні 
ритм і штрихи. 
…Я особисто мав приємність з участю капели підготувати дві музично-літературні програми… «Гайдамаки» з 
музикою К.Стеценка та Р.Глієра й «Думи мої…» з музикою М.Лисенка, які з успіхом були виконані на сцені Ко-
лонного залу Національної філармонії, а «Гайдамаки» й на сцені Національної опери України, в Одесі, Львові, 
Черкасах. Адже капела як добре організований і настроєний живий орган, який моментально реагує на най-
менший диригентський жест з повною віддачею».
  Іван-Ярослав ГАМКАЛО, оперний диригент, народний артист України, професор 

Більше двох десятиліть триває спільна робота капели з кращими художніми колективами нашої країни та народ-
ним артистом України, Героєм України, професором АНАТОЛІЄМ ПАЛАМАРЕНКОМ у потужному проекті як минулого, 
так і сучасності – музично-літературній виставі «ГАЙДАМАКИ» за поемою Тараса Шевченка.

«Я, артист художнього слова, особливо прискіпливо відчував професійність капели, коли створювалася му-
зично-літературна вистава за поемою Т.Г.Шевченка «Гайдамаки». Мене вражало завжди, як капеляни-чо-
ловіки, вслухаючись в наповнення Шевченкового слова, відтворюють усі чуттєві фарби своїм співом.
Талановитий мистецький колективе! Дивуйте Україну і світ своїм високим мистецтвом! Успіхів вам і з ювілеєм 
будьте багаті і здорові!» - вітає капелу народний артист України, Герой України Анатолій Паламаренко.
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РІЗНОМАЇТТЯ ТВОРЧИХ НАБУТКІВ НАДЗВИЧАЙНІ АРТИСТИ

Проте, й самі АРТИСТИ  КАПЕЛИ повсякчас дивують різнобіччям 
своїх обдарувань.
Скажімо, Дмитро Отич є не лише прекрасним співаком, а й грає 
на багатьох музичних інструментах, супроводжує спів капели 
грою на фортепіано, мелодіоні, ударних інструментах;

Олександр Сич нерідко виступає ведучим концертних програм, 
вечорів українського романсу, вражаючи публіку силою й гли-
биною художнього слова;

змушують слухачів затамувати подих блискучі солісти капели Сергій 
Омельченко, Іван Гембач, Артем Червонюк, Олег Керусенко, Тарас Третяк,  
Андрій Куц, Сергій Кудрявцев, Володимир Семенець, Сергій Гетьман, Ан-
дрій Лехтеров, Михайло Басараб, Геннадій Бригинець, Василь Пудченко, 
Ігор Любименко, Михайло Бабич;

Ігор Рідош доповнює виступи капели майстерною грою на бандурі, а Пав-
ло Хай дивує глядачів грою на лірі, крім того, є учасником створеного ним 
рок-гурту «МиМоВільні»;
володіють дивовижним і рідкісним басом профундо співаки капели Олег 
Тищенко та Володимир Чирков;

артист Павло Скороход  невтомно продукує нові блискучі творчі ідеї, серед 
яких – музична прогулянка Андріївським узвозом;
а Іван Музика під час відпочинку капелян може годинами майстерно й 
дотепно розповідати байки П.Глазового та інших майстрів гумору;

незмінним керівником первинної профспілкової організації та інспекто-
ром хору протягом довгих останніх років є артист капели Леонід Кобер-
ський, який і грою на баяні запалює, і чудовим тенором виконує ліричні 
українські пісні в дуеті з солісткою капели Валентиною Іваненко;   

багатогранний талант у Станіслава Колотова, хориста, без участі якого не обходиться створення жодної афіші чи 
відеоряду, жодного відеоролика чи презентації капели в інтернеті, соціальних мережах; крім того, пише й виконує 
власні пісні, аранжування, є автором indie-pop проекту Echoritmix;

співак Вадим Мітряєв вражає слухачів неповторним тембром, майстерно беручи найвищі ноти, водночас працює у 
творчому дуеті зі своєю дружиною, здобуваючи престижні нагороди на міжнародних вокальних конкурсах, викла-
дає вокал, диригування хору та інше.

Багато років тому у капели ім. Л.Ревуцького налагодилися міцні творчі сто-
сунки зі співачкою, яка є справжнім унікальним талантом землі української, 
золотим голосом з народу, – народною артисткою України, Героєм України 
НІНОЮ МАТВІЄНКО.
З нею капела ім. Л.Ревуцького вписала чимало яскравих сторінок  в історію 
своєї творчої діяльності, що й продовжує робити сьогодні.

Зправа наліво: Ніна Матвієнко, 
Богдан Антків, Маргарет Ролл,

Аіда Зайцева

Ніна Матвієнко. Національна філармонія України. 2019

Афіші 2018 – 2019

«Дуже люблю співати з чоловічою хоровою капелою ім. Л.Ревуцького. З вами, мої дорогі, молодію
…Мій голос, як пташка на гілці, як квіти на фоні чоловічої хорової краси голосової – витягував, піднімав мої 
емоції, так високосно і глибоко молитовно!
…Оксамитові баси баритонально-тембрально утримують тенорів, які як скрипочки, ніколи не набридають, не 
розбалансовують звучання, а навпаки; чоловіча експресія дає входження хору в раж енергетичного злиття.
…Наче молитва під високим куполом соборності!»
   Ніна МАТВІЄНКО, народна артистка України, Герой України 

Вже стали традиційними й гаряче очікуваними київською слухацькою 
аудиторією великі новорічні та весняні концерти капели з легендарною 
Ніною Матвієнко.

З відомим бандуристом, заслуженим артистом України Тарасом Яницьким. 2012

Співпраця з найвідомішими співаками сучасності, майстрами художнього слова, видатними митцями 
української культури сприяє зростанню як вокальної, так і сценічної майстерності артистів капели.



30 31

РІЗНОМАЇТТЯ ТВОРЧИХ НАБУТКІВ FROM-TO

Серед новітніх креативних проектів сьогодення, зініційованих 
генеральним директором капели Олександром Круковським, 
окремої уваги заслуговує музичний фестиваль «FROM-TO».
Започаткований капелою як щорічна культурно-мистецька ак-
ція, вперше був проведений у червні 2018 року в Українському 
домі, за підтримки Департаменту культури КМДА. Цього року, 
вже вдруге з величезним успіхом, музичний фестиваль «FROM-
TO» пройшов у приміщенні Центрального будинку офіцерів 
Збройних Сил України.

Організатори фестивалю ставлять за мету собі та усім учасни-
кам фестивалю пройти цікавим творчим шляхом  
ВІД (FROM)
- ознайомлення з творчістю кращих колективів, солістів та 
гуртів, 
- виявлення найбільш обдарованих молодих виконавців   
ДО (TO)
-    розкриття їх творчої  індивідуальності та потенціалу, 
- створення нового креативного музичного продукту, 
- популяризації  класичної, хорової, рок та поп музики через 
надання їй нових форм та застосування сучасних аранжуваль-
них і виконавчих засобів.

FROM-TO – від потужного Форте до вражаючого Піано.

Від академічної манери співу до всепоглинаючого року.

Від традиційного класичного виконання кращих світових перлин му-
зичного мистецтва до унікальних інтерпретацій та експериментів. 

Капела ім. Л.М. Ревуцького підготувала до фестивалю, як першого 
так і другого, нову неординарну програму, яка складається з творів, 
що вже стали класикою. «Богемська рапсодія», «Барселона» (з ре-
пертуару групи «Queen»),  «Still Loving You» (з репертуару «Scorpions»), 
«Another Brick In The Wall» («Pink Floyd») були виконані у супроводі рок 
колективу «Київ 1.7» та разом з хором хлопчиків та юнаків, що надало 
концертним номерам додаткової вражаючої емоційної потужності. 

НЕПОВТОРНЕ МУЗИЧНЕ СВЯТО, створене капелою ім. Л.Ревуцького 
та численними талановитими учасниками фестивалю

 Музичний фестиваль «FROM-TO» - це:
 мікс класики, рок, поп та фолк музики, джазу;

 можливість проявити себе у новому, незвичному амплуа та відійти від штампів.

2019 рік

2019 рік

2019 рік

2019 рік

Відгуки про фестиваль
у Facebook   2019

Музичний фестиваль «From-To».  Український дім. 
2018

Музичний фестиваль  «From-To».  
Центральний будинок офіцерів ЗСУ. 2019

Музичний фестиваль  «From-to».  
Центральний будинок офіцерів ЗСУ. 2019
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НАРОДЖЕНА ВІЛЬНОЮ ЛЕХАЙМО...

У програмі використані реальні листи бійців АТО, уривки з творів літера-
турних класиків та вірші сучасних поетів. Ретельно дібраний музичний 
матеріал, а це і старовинні пісні запорізьких козаків, і широко відомі 
«Гей, соколи», «Степом, степом», «Ой, у лузі червона калина», «Люди як 
кораблі», і крик душі – пісні «Біля тополі», «Батуринська колискова», 
«Ой, чого ти почорніло, зеленеє поле», у поєднанні з інтонаційно точним 
звучанням хорової капели ім. Л.Ревуцького і хору хлопчиків та юнаків 
капели змальовують глядачам яскраву картину боротьби за незалеж-
ність впродовж століть, від козацької доби до буремних часів ХХ століття 
та сьогодення.

16 травня
19.00

ЦЕНТРАЛЬНИЙ БУДИНОК
ОФІЦЕРІВ ЗСУ 

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 #ЄВРЕЙСЬКА ПІСНЯ

ЗАМОВЛЕННЯ КВИТКІВ ЗА ТЕЛ. 096 918 3030, 099 610 3151

ЖИВИЙ ЗВУК

або 
ЩОБ НЕ ПЛАКАТЬ, Я СМІЮСЬ...

#УНІКАЛЬНА

ПРОГРАМА
#У ВИКОНАННІ 

ЧОЛОВІЧОГО ХОРУ

вул. Грушевського 30/1

«Чоловіча хорова капела імені Левка Ревуцького – один із найкращих хорів, єдиний і знаний професійний ака-
демічний чоловічий хор в Україні та за її межами. Протягом власного півстолітнього існування капела дивує 
слухачів досконалим відчуттям стилю та манерою співу… 
Сподіваємось, що півстоліття творчого спілкування – це лише початок діалогу між філармонією й капелою! 
Щиро вітаємо із ювілеєм! Многая літа!»

 Дмитро ОСТАПЕНКО, генеральний директор Національної філармонії України,
 народний артист України, професор 
 Володимир ЛУКАШЕВ, художній керівник Національної філармонії України,
 народний артист України, професор 

«У багаточисленних виданнях творча діяльність цього славного колективу зазначається як така, що поєднує 
репертуар з високим рівнем культури звуку, із прагненням задовольнити запити шанувальників хорового 
співу та відіграє  важливу роль у вихованні людини, а саме таких людських чеснот, як: любов, співпережиття, 
тотожність, взаємоповага та взаєморозуміння, і це - найвища місія мистецької інституції».

Степан ЦЕЛЮХ,  голова Асоціації диригентів і регентів Стрийщини «Камертон», 
художній керівник муніципального чоловічого хору «Каменяр», заслужений діяч мистецтв України

Доволі неочікувана, але яскрава сторінка творчого і репертуарного сьо-
годення капели – мистецька програма автентичної єврейської музики 
«ЛЕХАЙМО, або Щоб не плакать, я сміюся…», прем’єра якої відбулася у 
червні 2019 року та була високо оцінена не лише слухачами, а й пред-
ставниками єврейської громади м. Києва. 

Знамениті єврейські мелодії, веселі або сповнені трагізму, музика, що відрізняється багатством мелодійної ор-
наментики, насичена специфічною ритмікою, сповнена напруженої, екстатичної емоційності, а також влучний та 
неповторний єврейський гумор, притаманний цій нації навіть в найтрагічніші моменти її історії, – не залишають 
байдужим нікого. Саме тому і капела ім. Л.Ревуцького не залишилася осторонь цієї теми та долучила до свого 
багатого репертуару ще одну «родзинку» – програму з популярних та маловідомих єврейських пісень, у власній 
інтерпретації, з цікавими аранжуваннями Віктора Грицишина та авторським текстом Валерії Сєрової, із словами 
пісень як на івриті, так і українською мовою, та багатьма іншими творчими знахідками. 

У виконанні хору прозвучали «Шалом алейхем» («Мир вам»), «Тум-балалайка», «Авіну малкейну» («Отець наш! Цар 
наш!»), «Сім 40», «Хава нагіла» («Давайте радіти»), «Золотий Єрусалим», «О, народ древній» та багато інших пісень.

Звучать ці неповторні твори у виконанні капели й далеко за межами концертного залу: і під час музичної прогулян-
ки Андріївським узвозом «з єврейським шармом», і на сцені «Київ Клезмер Фесту» на Подолі у Києві, сподіваємось 
і надалі дивувати цією програмою широку слухацьку аудиторію як столиці, так і всієї України.

Перше виконання програми у Будинку письменників України. 2019

Центральний будинок офіцерів ЗСУ. 2019 На сцені фестивалю «Київ Клезмер Фест». 2019

 2019 рік - прем’єра 2018 рік

Знаковий новий проект – літературно-музична композиція «НАРОДЖЕ-
НА ВІЛЬНОЮ» – презентований у жовтні 2018 року до Дня Захисника 
України в Центральному будинку офіцерів ЗСУ. Перед глядачами постає 
у піснях складна, подекуди повна страждань і сліз, але горда й звитяж-
на історія визвольного руху українського народу, що супроводжується 
кіноінсталяцією та довершеною постановкою театру тіней «Данко». 

Слухаючи цю програму, не можна не згадати, скільки поколінь віддали своє життя за можливість називатися 
українцем, за одвічне прагнення бути вільним. Вільним на Своїй Рідній Українській Землі…

Після презентації літературно-музич-
ний проект «Народжена вільною» про-
довжує творче життя: у лютому 2019 
року організований для широких гро-
мадських кіл в Колонній залі Київської 
міської державної адміністрації до Дня 
Героїв Небесної Сотні, уривки з літера-
турно-музичної композиції чуємо і на 
інших концертних майданчиках у про-
грамах хорової капели 
ім. Л.Ревуцького. 
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РІЗНОМАЇТТЯ ТВОРЧИХ НАБУТКІВ ГАСТРОЛІ, ФЕСТИВАЛІ

«Богдан Антків, цей видатний музикант, доніс велич українсь-
кої музики до багатьох тисяч британців. Богдан надихав публіку 
елегантним стилем, глибокою музикальністю, він фонтанував 
гумором і був, сказати б, добрим суворим наставником для 
своїх капелян…», – згадувала незмінний продюсер і меценат ан-
глійських турів капели, справжній щирий друг колективу Маргарет 
Ролл.

Сам же Богдан Антків після чергового успішного туру розповідав: 
«…Один старенький англійський священик ділився своїми вра-
женнями від виступу хору. «Маестро, - сказав він, - ви знаєте, 
що роблять англійці, коли їм сподобався концерт? Вони апло-
дують. А коли їм дуже сподобався концерт? Вони аплодують. 
А коли вони вражені і нічого схожого просто не чекали? Вони 
аплодують… Маестро, мені 67 років і сьогодні я вперше апло-
дував стоячи…».  

Концерти українського чоловічого хору того славетного часу 
транслювали телебачення та радіо, схвальні відгуки виступам да-
вала газетна хроніка Європи.

«Це був емоційний динаміт, - сказав мер Малмсбюрі, - і я був 
зворушений до сліз… Якість виступу була фантастична, сопра-
но (соло) найвеличніша, а сила звуку, особливо басів, була май-
же неймовірна. Важко розумом уявити, що 22 артисти можуть 
створити таке плетиво вищої якості звуку. Небо дзвонило через 
силу їхніх голосів…»

«Академічна чоловіча хорова капела імені Левка Ревуцького, очолювана Богданом Антківим упродовж чверті 
століття, була тією еталонною візитівкою, що гідно представляла давнє мистецтво українського чоловічого 
хорового співу в світі, одним із листків, які творили крону співочого дерева України».
     Мирослава ПІНКОВСЬКА-СВЯТО, науковець

«…Пам’ятаю, як я вперше почула «Боян»...  Цей концерт надихнув багатьох наших англійських музикантів. 
Враження було ґрандіозне: мене страшенно зворушив чудесний спів і репертуар, зовсім не знаний на Заході. 
Усіх, кому пощастило послухати «Боян» того літа, заполонив цей спів, слухачі були зворушені до сліз, хоча ця 
емоція так рідко зустрічається серед стриманої й витонченої британської публіки». 
            Марґарет РОЛЛ, музикознавець, продюсер англійських турів капели /Великобританія/

Змальовуючи півстолітній шлях творчого розвитку та різноманітних набутків капели, варто виокремити численні 
ГАСТРОЛЬНІ ПОЇЗДКИ колективу.

Розпочаті ще Семеном Дорогим по всій території колишнього Радянського Союзу, гастролі капели набули нового 
змісту, значення і духу під орудою Богдана Антківа, з яким капела (ансамбль «Боян»), починаючи з 1991 року, об’ї-
хала всю Європу, здобула неймовірну популярність і величезну славу українському хоровому мистецтву.

Ось лише один уривок з історії виступів капели за межами 
України протягом майже півтора десятиліття:

1990-1991 рр. – м. Софія (Болгарія), фестиваль старовинної 
музики в м. Старий Сонч (Польща);

1992-2003 рр. – концертні тури по Бельгії та виступи у Флан-
дрійському фестивалі мистецтв;

1992-2004 рр. – великі концертні турне по Англії з виступами 
у музичних фестивалях: Міжнародний Борнемуський фести-
валь мистецтв, Бредфордський, Малвернський, Леомінстер-
ський і Глоувенський фестивалі мистецтв;

1993 р. – виступ на Міжнародному фестивалі духовної музи-
ки «Антверпен – культурна столиця Європи – 1993» (Бельгія);

1994 р. – концертний тур з кантатою «Карміна Бурана» К.Ор-
фа по Іспанії та Португалії;

1997 р. – виступи на Міжнародному фестивалі духовної му-
зики в м. Тортоза та хабанер у м. Торрев’єха (Іспанія);

1997 р. – виступи на Міжнародному музичному фестивалі 
«Різдво Христове 97» в Єрусалимі та Назареті (Ізраїль);

1997 – 1998 рр. – концертні тури по Франції, Італії;

2000 р. – виступ на Міжнародному фестивалі духовної му-
зики «Краків – культурна столиця Європи – 2000» (Польща);

2002 р. – концертні тури по Італії, Німеччині, Бельгії, Вели-
кобританії.

Концертні тури поєднувалися з участю у різноманітних музичних фестивалях. 

Напевне, найвизначальнішими були гастролі у Великобританії. Часто виступали в середньовічних костелах. Позаяк 
західноєвропейську духовну музику виконують зазвичай у супроводі органу або й цілого оркестру, акапельне зву-
чання українських хористів зачаровувало стриманих англійців. Їм аплодували стоячи. Кількість слухачів у храмах 
була обмежена з огляду на правила безпеки, тож, аби потрапити на концерт, квитки замовляли мало не за рік 
наперед. 

Фото з архівів гастрольних поїздок країнами Європи 1991-2015  Марґарет РОЛЛ, 
музикознавець, продюсер 

/Великобританія/
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РІЗНОМАЇТТЯ ТВОРЧИХ НАБУТКІВ ФЕСТИВАЛІ, ФЛЕШМОБИ

«…Ми дуже рідко маємо нагоду виготовити телевізійні новини про музикантів, особливо такого калібру, як 
хор з Києва. Їхній професіоналізм, теплота і радість, яку вони випромінюють своєю музикою, вражатимуть 
нашу аудиторію, але не зможуть повною мірою відтворити ту надзвичайну якість та фантастичний рівень 
їхнього таланту. Наше щире захоплення та подяка Богданові Антківу та всім учасникам хору…”
                                    Barbara Rafaeli, ABC News, London, 14.06.1992 р.

Згадуючи численні гастрольні поїздки колективу, що вже стали історією, на сьогодні з жалем доводиться констату-
вати, що через певні фінансові труднощі виступи капели в інших країнах, та навіть за межами столиці України стали 
значно рідшими.

Проте, вони не стали менш яскравими. У 2010 році капела здобула 
І премію на Міжнародному фестивалі церковної музики «Хайнувка» 
(Польща).

Міжнародний фестиваль церковної музики «Хайнувка» 

Початок музичної екскурсії – 
на сходах Андріївської церкви. 2017 

Музична прогулянка з сотнями глядачів у рамках 
фестивалю «Київ Клезмер Фест». 2019

Музичні флешмоби гуртують людей в найнеочікуваніших місцях… 2019

Концерт в рамках проекту «Митці столиці - киянам». 
Оглядовий майданчик біля Арки дружби народів, м. Київ. 2019

Виступ на фестивалі «Anna-fest». 2016

Фестиваль «Воля Фест», с. Хотів. 2019

Міжнародний фестиваль мистецтв «Діалоги культур». 2019Фестиваль «Jewish Open Space. 2019»

Упродовж останніх років капела має величезну кількість 
виступів на різноманітних  фестивалях, вона – постійний учас-
ник державних заходів та культурно-мистецьких подій столиці 
і всієї України.

Глядачам запам’яталися: Всеукраїнський козацький фестиваль 
«Покрова на Хортиці» (м. Запоріжжя), Різдвяний фестиваль 
«Весела днина» і участь хору хлопчиків та юнаків капели ім. 
Л.М. Ревуцького у фестивалі «Щедрик Фест» (м. Київ), культур-
но-мистецький захід «Фестивальна палітра Аккерману» в рам-
ках мистецького фестивалю «Українська Бессарабія» (Одеська  
область), Міжнародний фестиваль мистецтв «Діалоги культур» 
і Міжнародний фестиваль сучасної клезмерської музики та 
єврейської культури «Київ Клезмер Фест», фестиваль «Воля 
Фест» (с. Хотів), численні виступи капели у парках та скверах 
Києва в рамках проекту «Митці столиці - киянам», організова-
ного Департаментом культури м. Києва, та багато іншого.

У 2017 році хоровою капелою ім. Л. Ревуцького започатковано проведен-
ня надзвичайно цікавого нового культурно-мистецького заходу – музич-
ної екскурсії по історичних місцях Андріївського узвозу «Музична прогу-
лянка Андріївським узвозом». 

Сходи Десятинної та Андріївської церкви, пам’ятник Проні Прокопівні та 
Голохвастову, музей Михайла Булгакова і театр «Колесо», інші пам’ятні 
та історичні місця на Андріївському узвозі постають перед мешканцями і 
гостями столиці зовсім в іншому світлі, коли  історична інформація про ту 
чи іншу культурну пам’ятку (загалом близько десяти локацій) супровод-
жується музичним твором, який був пов’язаний з цим пам’ятним місцем 
в минулому.

Вже кілька років ці музичні прогулянки, що проводяться і під час святку-
вання Дня народження Андріївського узвозу, і в рамках фестивалю «Київ 
Клезмер Фест», і просто в погожі вихідні дні, мають дуже великий успіх 
у киян та гостей міста.

Не зовсім звичною для капели, але креативною і яскравою для глядачів є організація капелою різноманітних 
флешмобів: до Дня незалежності України, до Різдва, до Дня вишиванки, свята Святого Миколая на різноманітних 
майданчиках...

Цікавим досвідом стала участь капели у великому флешмобі зі зведеними хорами та оркестрами до Дня пам’яті 
Героїв Крут у приміщенні Центрального залізничного вокзалу м. Києва.
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ХОР ХЛОПЧИКІВ ТА ЮНАКІВ

Ідею про створення при капелі ім. Л. Ревуцького хору хлопчиків першою пода-
ла заслужений діяч мистецтв України Елеонора  Виноградова у далекому 1988 
році. Невдовзі у капелі поруч з професійним дорослим колективом з’явився хор 
хлопчиків та юнаків на чолі з Аідою Зайцевою.

«Колись не було мішаних хорів, - згадував Богдан Анків. – У церкві співали 
хлопчики, юнаки, чоловіки. Багато композиторів писали для такого однорід-
ного складу. У цьому є свій резон… сопрано звучить більш різко, у дівчаток 
немає такого світла, яскравості. 
Хлопчачі ж голоси – найдзвінкіші, «польотні».

Вже 30 років під склепіння соборів линуть чисті голоси цього хору, божественний спів хлопчиків змушує 
завмирати в очікуванні дива, прислухатися до кожного слова, кожного звуку, і, вкотре, відчути дивовижну 
магічну силу музики. 

АІДА ЗАЙЦЕВА 
художній керівник і головний 

диригент хору хлопчиків та юнаків 
чоловічої хорової капели 

ім. Л. Ревуцького,
заслужена артистка України  

«Хор під керівництвом Аіди Зайцевої є найвишуканішим хором хлопчиків та юнаків Європи»
      Богдан  АНТКІВ, народний артист України

“Найсильніше хвилювання і трепіт охопили нас від вашого співу. Для нас було великою честю слухати вас у 
Концертному залі техаського хору хлопчиків. Який чудовий звук!”
                                                                                             Дж.М.Бішенк, музичний директор

Аудієнція Папи Римського Іоанна Павла ІІ у Ватикані. 2001 

Г. Канчелі, А.Зайцева, М.Дядюра.
Національна філармонія України. 2009 

Після концерту з Г. Канчелі. Національна філармонія 
України. 2009 

З Ніною Матвієнко. Національна філармонія України 

На сцені Національної філармонії України Ювілейний концерт «Браво, маестро!» до 30-річчя створення хору.
Національна філармонія України. Травень 2019

Під орудою Аіди Зайцевої юні артисти хору хлопчиків та юнаків 
відкривають для себе та своїх численних слухачів і шануваль-
ників перлини світової музичної культури, прекрасний світ кла-
сичного, духовного хорового співу, творів сучасних вітчизняних та 
зарубіжних авторів.

Репертуар хору хлопчиків різноманітний і за складністю не по-
ступається репертуарам професійних колективів. Позаду – ти-
сячі кілометрів гастрольних маршрутів, перемоги на престижних 
вітчизняних та європейських музичних турнірах, творчі зустрічі з 
хорами різних країн. 

Де б не виступали юні співаки – у концертних залах Європи, Аме-
рики чи рідної України, у церквах, костелах чи під відкритим не-
бом, у сільських клубах чи на оперних підмостках, - всюди не-
бесні голоси хлопчиків бентежать душу, висока майстерність і 
виконавська культура не залишають байдужими серця слухачів. 

«Понад 20 років ми працювали поруч з Богданом Антківим, людиною високої ерудиції, інтелектуалом, тала-
новитим диригентом, який знаходив у музиці такі відтінки, які надавали їй новизну та свіжість. Спільні кон-
церти капели і хору хлопчиків проходили з величезним успіхом і широко висвітлювалися пресою, - згадує Аіда 
Зайцева. - У 2001 році Богдан Богданович з хором хлопчиків відвідав Ватикан і взяв участь у аудієнції Папи 
Римського Іоанна Павла ІІ… Це була незабутня поїздка!»

Фестиваль хорових колективів, м. Далас (США). 1997 

З того часу, вже протягом 30 років, Аіда Зайцева, уродженка Дагестану, ви-
пускниця Санкт-Петербурзької консерваторії, де закінчила ще й аспірантуру, є 
незмінним керівником та головним диригентом хору хлопчиків і юнаків хорової 
капели ім. Л. Ревуцького, демонструючи прекрасну фахову підготовку, маючи 
неабиякі лідерські амбіції і добре контактуючи з дітьми. Хлоп’ята ж відповіда-
ють їй відвертою любов’ю. Напевне, не даремно у 1994 році на Міжнародному 
дитячому хоровому фестивалі в Угорщині Аіда Зайцева була нагороджена ди-
пломом «Кращий диригент», у тому ж році їй присвоєно почесне звання «Заслу-
жена артистка України».

Сьогодні Аіда Зайцева – один з провідних хорових диригентів України, безмеж-
но віддана справі співу хлопчиків, – перебуває у постійному пошуку нових форм 
роботи з хором, створила для нього ряд цікавих обробок та аранжувань.

Її колектив став методичним центром для молодих диригентів та студентів музичних навчальних закладів. Аіда 
Набіївна працює у складі журі хорових конкурсів, проводить майстер-класи. Багато її вихованців обрали музику 
своїм фахом, серед них, скажімо, - фронтмен відомого українського рок гурту «Антитіла» Тарас Тополя.

Колектив мав понад 900 виступів, на яких було виконано близько 
600 творів різних жанрів хорової музики – від народної пісні до 
кантат і ораторій класиків світової музики.

ХОР ХЛОПЧИКІВ ТА ЮНАКІВ
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ХОР ХЛОПЧИКІВ ТА ЮНАКІВ ХОР ХЛОПЧИКІВ ТА ЮНАКІВ

“Якщо є ангели на небі і вони співають – вони повинні співати голосами цих хлопчиків”.                                                 
                                                                                                                                В.Гіль (США)
.

“…Музичним потрясінням екстра-класу став виступ хору хлопчиків ім.Л.Ревуцького з Києва. У Німеччині мало 
таких хорів. Цей хор може не боятись порівняння з Регенсбурзькими “домськими горобцями” або з хором 
собору св.Фоми з Лейпцигу”. 
                                                                                                      “Die Glöcke” (Німеччина)

47-й Міжнародний музичний фестиваль, Велика Британія. 1993.

Міжнародний конкурс хорових колективів «Хайнувка -2018» 

Всеукраїнський хоровий конкурс «Щедрик-фест». 2018 

На гастролях у Римі (Італія). 2001 

Зліва направо: Жанна Зайцева, Аіда Зайцева, Тетяна Веріч
Національна філармонія України 2019

На сцені Будинку офіцерів ЗСУ молодша група.
Педагоги Любов Редько, Анаїд Москалюк

З фронтменом гурту «Антитіла» Тарасом Тополею 

А коли на сцену піднімається молодша група хору, з якою невтомно 
працюють чудові педагоги Любов Редько та Анаїд Москалюк, розто-
плюються навіть кам’яні серця. Адже неповторна безпосередність най-
менших артистів хору – п’яти-, шести-, семирічних співаків, їх перші 
ще несміливі кроки у музичному світі не можуть залишити байдужим 
нікого й зривають щасливі овації серед найвимогливіших глядачів.

Хор хлопчиків і юнаків хорової капели ім. Л.Ревуцького є 
лауреатом:

ІІ Всеукраїнського конкурсу хорових колективів ім. М.Ле-
онтовича (Київ, 1993);
47-го Міжнародного музичного фестивалю у м. Лангол-
лен (Велика Британія, 1993);
Міжнародного музичного фестивалю «Світ Уолта Діснея» 
(США, 1998);
ІХ Українського конкурсу хорових колективів (Рівне, 
2006);
Міжнародного конкурсу хорових колективів (Чехія, Пра-
га, 2011);
Міжнародного дитячого фестивалю (молодша група) 
(Болгарія, 2011);
ХХХVІІ Міжнародного конкурсу церковної музики «Хай-
нувка-2018» (Польща);
Всеукраїнського хорового конкурсу «Щедрик-фест» 
(Київ, 2019).

Упродовж 30 років творчого шляху хор заслужено утримує високий художній авторитет як в Україні, так і в багатьох 
країнах світу.

Засоби масової інформації різних країн широко висвітлюють творчість хору хлопчиків: радіо і ТБ «Бі-Бі-Сі», ТБ США, 
Італії, радіо «Свобода», «Голос Америки» та інші. Діяльність хору високо оцінюється пресою. До фондів Українського 
радіо увійшло понад 60 творів у виконанні хору. Записано декілька аудіокасет, п’ять CD, створено 5 відеофільмів.

На шляху пізнання музичного світу й розкриття влас-
них обдарувань юним артистам допомагають талано-
виті хормейстери Жанна Зайцева і Тетяна Веріч. 

Ось так, вже 30 років поспіль, хлопчики хору ім. Л.Ревуцького своїм палким захопленням обирають прекрасний світ 
хорового співу і опиняються в довічному полоні у музики. Це й продемонстрував у травні 2019 року ювілейний кон-
церт «Браво, Маестро!» до 30-річчя створення хору, коли на одній сцені в Національній філармонії України зустрі-
лися і обдаровані юні артисти хору, і наймолодші учасники, і вже сивочолі й бородаті перші випускники колективу, 
і всі разом, вдячні і щасливі, завмерли в очікуванні змаху руки свого незмінного керівника – молодої, енергійної і 
талановитої Аіди Зайцевої.

Ювілейний концерт «Браво, маестро!» до 30-річчя створення хору.
Національна філармонія України. Травень 2019



42 43

КВАРТЕТ «ІМПРЕССІО» ГОРТАЮЧИ СТОРІНКИ

Майже три роки тому, шукаючи нових неординарних форм діяльності капели ім. Л.Ревуцького, генеральний дирек-
тор капели Олександр Круковський запропонував ідею нового проекту – створення квартету солістів «Impressio».
Відтоді почалася стрімка, сповнена натхнення, творчих пошуків і цікавих знахідок, але подекуди непроста робота 
над створенням власного творчого образу й обличчя цього молодого музичного колективу. 

Квартет виконує вокальні твори в популярному в світі стилі 
classical crossover, що поєднує в собі класичну музику з різ-
ними сучасними напрямками. Йде робота по створенню про-
грами джазової та блюзової класики.

Квартет «Impressio» і Анна Зарецька успішно виступають як в 
концертних залах, так і на майданчиках клубів.

Вперше квартет вийшов на велику сцену на святкуванні Нового року 2017. Це була Головна ялинка країни на 
Софійській площі.

На сьогодні квартет працює у складі: Арсентій 
Примак (баритон), Дмитро Воронов (баритон), Де-
нис Шпак (ліричний тенор), Володимир Шевчук 
(драматичний тенор). 
Учасники колективу є лауреатами та перемож-
цями міжнародних та всеукраїнських конкурсів.

За досить короткий час існування колективу квартет та Анна Зарецька 
взяли участь у численних різноманітних музичних фестивалях у Києві 
та по всій Україні, презентували чимало сольних програм, завойовуючи 
симпатії все нових і нових прихильників, які з нетерпінням чекають на 
кожний виступ цих талановитих запальних артистів. 

Адже кожний їх виступ по-новому дивує глядача: програма «Вікно у Па-
риж» переносить нас у Францію різних часів і найвідоміших улюблених 
співаків світу та їх невмирущих хітів, українські романси чи українські 

народні пісні, виконані а ка-
пела, змушують затамувати 
подих, а майстерно виконані 
арії з творів світової класики 
здіймають бурю оплесків се-
ред слухачів.

Наразі, колектив має спільну працю з Київським академічним театром «Колесо» та 
Національним Музеєм Революції Гідності у виставі «МИ, МАЙДАН» за п’єсою Надії 
Симчич, яка була також виконана у Львові та Запоріжжі. До речі, ця вистава за уча-
стю квартету отримала престижну премію «Київська пектораль» у номінації «Краща 
камерна вистава».

Солістка капели ім. Л.Ревуцького Анна Зарецька, яка наповнює особ-
ливою магією майже кожний виступ квартету «Impressio», має також 
багато сольних концертів. 

Слухачам її численних «Вечорів при свічках» у затишній залі Шоколад-
ного будинку вже добре знайомі і її, здавалося б, безмежний діапазон 
голосових можливостей, і її джазова манера співу, і вражаюча витон-
ченість виконання камерних та оперних творів.
Незмінною володаркою клавіш на цих концертах стала Варвара Турта.

«17 пісень про кохання» - перша мистецька програма квартету солістів 
капели ім. Л.М.Ревуцького «Імпрессіо». 2017

Фестиваль «Мистецькі перлини Києва». 2018

Концерт у Шоколадному будинку. 2019

Різдвяний вечір при свічках. 2019

Варвара Турта.
Шоколадний будинок. 2019

Вистава «Ми, майдан». 
Мистецький Арсенал. 2016

Фестиваль «Франкофонія». 2019

В першому складі були: Сергій Заболотний (бас), 
Костянтин Коренєв (баритон), Денис Шпак (лірич-
ний тенор), Володимир Шевчук (драматичний те-
нор). Майже одразу після створення у програмах  
квартету почала брати участь солістка капели 
Анна Зарецька (сопрано).

Першою програмою квартету «Impressio» та Анни 
Зарецької була програма «17 пісень про кохання», 
яка має успіх і зараз, оновлена і під називою
«20 пісень про кохання».
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ТЕМАТИЧНІ СОЛЬНІ КОНЦЕРТИ ЯК НЕ ЗГАДАТИ...

Програми «Лебеді материнства», «Красиве, добре, вічне…» у виконанні заслуже-
ної артистки України Валентини Іваненко своєю глибиною, ліризмом та актуальні-
стю підкорюють слухацьку аудиторію будь-якого віку, від молодших школярів до 
поважних людей з багатим життєвим досвідом.

Тематичні сольні концерти чарівних солісток капели ім. Л. Ревуцького Валентини Іваненко, Анни Зарецької, Вікторії 
Заболоцької є тою яскравою сторінкою творчого життя капели, без якої не уявляємо сьогодення колективу.

Тематика цих концертів, широкий концертний репертуар співачок, а, головне, їх 
неповторний спів – зворушливий і ліричний, запальний і веселий, приголомшли-
вий і душевний, – вражає слухачів та завжди знаходить теплий відгук в їх серцях.

З нагоди 220-річчя від дня народження Франца Шуберта у Білій вітальні Київсько-
го Будинку вчених відбувся концерт «Музики Вінець».

Неймовірні солістки капели Валентина Іваненко, Вікторія Заболоцька та Анна За-
рецька під акомпанування концертмейстерів Дмитра Отича та Варвари Турти ви-
конали кращі твори першого композитора-романтика.

Забуті та відроджені українські народні пісні у виконанні чарівної Вікторії Заболоцької про-
лунали для слухачів у програмі «Де ти, милий?», а на сцені Київського Будинку вчених вона 
презентувала іншу програму – камерний концерт класичної музики «Погляд крізь віки». У 
програмі концерту прозвучали твори західноєвропейської класичної музики Й.-С.Баха, 
Ф.Мендельсона, Й.Брамса, Г.Дюпарка, О.Респігі.

Затишна атмосфера та невелич-
кі історії з життя генія, фортепіанні 
та вокальні шедеври наповнили цей 
вечір незабутніми емоціями.
 

Після концерту. Зліва направо: Анна Зарецька, 
Дмитро Отич, Аліна Проценко, Варвара Турта, 
Андрій Карпінець, Вікторія Заболоцька 
та Валентина Іваненко.
Будинок вчених. 2017

2019 рік

2017 рік

2017 рік

2019 рік 2018 рік

Під час зустрічі ветеранів хорового співу. 2019
Зліва направо 1-й ряд: О.Харченко, В.Парака, А.Обець, А.Настасієнко, 

2-й ряд: В.Кінах, В.Штефан, В.Богдан, В.Шуляк
 

…Гадаємо, що 50 років творчого життя чоловічої хорової капели ім. Л.Ревуцького могли б і не бути такими насиче-
ними і яскравими, якби в колективі з року в рік, від концерту до концерту, від одного покоління до іншого невтомно 
не працювали б талановиті й обдаровані артисти, та й просто люди, щиро закохані  в хорове мистецтво.

Як не згадати, що в різні часи в капелі працювали:
• народний артист України, лауреат Шевченківської премії Олесь Харченко;
• заслужені артисти України В’ячеслав Ходорів, Мигаль Турянин;
• заслужені працівники культури України Володимир Парака, Віктор Штефан, 
Борис Кальченко, Юрій Яковлєв, Григорій Шерстюк;
• прекрасні артисти П.Лебедєв, Л.Круковський, М.Іваненко, Н.Петренко, А.Крав-
чук, В.Мартинов, Ю.Кудінов, С.Давиденко, І.Аврамчук, М.Клименко, М.Мацієвсь-
кий, В.Заєць, О.Гуменюк, В.Давид, П.Беркут, В.Рискаль, А.Обець, І.Кондратенко, 
В.Кінах, О.Поплавський, К.Левицький, В.Тарасенко, В.Богдан, В.Батирєв, О.Бойко, 
Р.Антонюк, А.Попруга, Р.Пучко, О.Біда, В.Сачок, І.Іщак, Р.Мороз, В.Черниш, Г.Тка-
ченко, А.Ворошилов, О.Прокопенко, А.Настасієнко, Б.Шумкін, О.Матаєв, А.Шміть-
ко, Ю.Моткалюк, В.Полянський, І.Муслімов, В.Раєвський, С.Маслянка, В.Лугиня та 
багато-багато інших.

Напередодні святкування 50-річного ювілею капели відбулася пам’ятна тепла зустріч ветеранів хорового співу, 
справжніх патріотів капели ім. Л.Ревуцького. Згадували, як працювали разом, їздили на гастролі, як вражали слу-
хачів неперевершеним співом під орудою Великих Маестро. Послухали репетицію капели в оновленій репетиційній 
залі, пожартували, а часом і поскаржилися, словом, разом пройшли подумки той самий славетний півстолітній 
шлях розвитку капели ім. Л.Ревуцького.

Ось лише декілька уривків з цих спогадів ветеранів:
 «…Прослухався я у чоловічу капелу наприкін-
ці 1969 року і пропрацював у ній до 1991 року 
включно. Був третім співаком, кого зарахували 
до штату капели. … Вже на початку нашого твор-
чого процесу капела мала дуже хороший співо-
чий контингент: прекрасні тенори – 18 чоловік, 
у яких вгорі було «до», 16 чи 17 баритонів…були 
як професійні співаки, так і самодіяльні, взагалі, 
дуже багато цікавих людей…Було і весело, і важ-
ко: згадуються і повні зали, і довгі гастрольні пе-
реїзди аж до Челябінська чи столиці Калмикії, і 
як свого часу забороняли капелі співати «Думи 
мої», і веселі випадки на «зелених» концертах та 
багато іншого… Маю 82-й рік і щасливий, що до-
жив до 50-річчя капели…» 
         /зі спогадів Володимира Параки, заслуженого 
працівника культури України/

«…у 1969 році, коли організовувалася чоловіча хорова капела, за мої націоналістичні погляди (а я й зараз, і 
тоді ходив у вишиванці, співав біля пам’ятника Тарасові Шевченку та ін.) мені довелося піти з капели банду-
ристів, де я на той час працював... На диво, з міткою «український буржуазний націоналіст» мене взяли до 
чоловічої хорової капели  -  співаком і ведучим… Згадуються перші концерти, де звучала наша музика… вів 
концерти українською мовою, був наш український репертуар… всі все розуміли, бо слухали, навіть без слів, 
мелос, слухали нашу мелодію… коли по три рази співали і «Думи мої», і «Заповіт», філармонія «тріщала», мо-
лодь на концертах стоячи слухала «Реве та стогне…», «Заповіт», «Зозулю»…»
         /зі спогадів Олеся Харченка, народного артиста України, соліста (більше 30 років) всесвітньо відомого квартету 
«Явір»/



46 47

ЯК НЕ ЗГАДАТИ... ГОРТАЮЧИ СТОРІНКИ

Було і безліч добрих та теплих слів привітань з ювілеєм капели, які ми чули весь цей рік, деякі з них розміщені на 
сторінках цього видання, і ще багато-багато різноманітних великих та малих подій і миттєвостей, які, на жаль, не 
може вмістити це видання, але які назавжди залишаються в нашій пам’яті і нашому творчому житті.

Над виданням працювали: Л.Петренко, О.Толкач, В.Грицишин, О.Круковський.

«…Ще з дитинства мріяв стати співаком-хористом, співав у 
шкільному дитячому хорі до 7-го класу. …У чоловічій хоровій 
капелі працював з 1970 по 2006 рік, спочатку співаком, а зго-
дом ще й завідував бібліотекою капели. Не бажаючи залишати 
рідний колектив, потім ще 6 років працював у капелі черговим. 
…В хоровій капелі мені пощастило спілкуватися з видатними 
диригентами: Семеном Дорогим, Євгеном Савчуком, Богда-
ном Антківим, а як бібліотекарю – з відомими українськими 
композиторами Г. та П. Майбородами, Л.Дичко, Є.Козаком та 
І.Шамо…» 
   /зі спогадів Віктора Кінаха, 1939 р.н./

«…У чоловічій хоровій капелі пропрацював з 1974 по 1984 рік, з яких 2 роки – співаком, решту – на керівних 
посадах: від заступника до директора…
…Запам’яталися значущі, як для мене, моменти: я був вражений співом чоловічого хору… опанувавши за 
два з половиною місяці репертуар, я дуже хвилювався під час мого першого виїзду з концертом до Львову…
але все було на такому підйомі, майже кожен твір викликався на «біс» …я зробив висновок, що геніальна 
була задумка створити чоловічий хор, відновити чоловічий спів, як такий… Куди б не поїхав хор, у Сибір чи 
на Далекий Схід, на північ в Архангельськ чи на Поволжя, завжди українську пісню сприймали «на ура»… Я 
щасливий, що 10 років працював у капелі і перші враження від чоловічого хорового співу отримав саме тут, 
у капелі ім. Л.Ревуцького…»  
    /зі спогадів Віктора Штефана, заслуженого працівника культури України/

З ЮВІЛЕЄМ  тебе, 
МУНІЦИПАЛЬНА АКАДЕМІЧНА ЧОЛОВІЧА ХОРОВА КАПЕЛО 

імені ЛЕВКА РЕВУЦЬКОГО!!!

МНОГАЯ ЛІТА!!!

Чоловіча хорова капела імені Левка Ревуць-

кого – один із найкращих хорів, єдиний і зна-

ний професійний академічний чоловічий хор 

в Україні та за її межами. Протягом власного 

півстолітнього існування капела дивує слухачів 

досконалим відчуттям стилю та манерою співу.
Сподіваємось, що півстоліття творчого спіл-

кування – це лише початок діалогу між філар-

монією й капелою! Щиро вітаємо із ювілеєм!  

 
 

Многая літа! Генеральний директор Національної філармонії України, 
народний артист України, професор Дмитро Остапенкотахудожній керівник Національної філармонії України,

народний артист України, професор Володимир Лукашев

А ще, підсумовуючи своєрідний творчий огляд 
НЕЗАБУТНЬОГО МИСТЕЦЬКОГО ШЛЯХУ ДОВЖИНОЮ В 50 РОКІВ, 

згадуються і численні відгуки як вітчизняної, так і закордонної преси:

«…Вони стали справжнім святом хорової музики. Колектив продемонстрував 
бездоганний спів а капела, відмінну злагодженість звучання, багатство хорових барв, 
гнучкість нюансування…» 
 /газета «Культура і життя» 
 про виступи капели в Ризькій філармонії та Домському соборі, 18 травня 1980 р./

«…Вони заповнили церкву розкішною музикою, їхні голоси з’єдналися та сформу-
вали звук божественної якості…
…Наше місто пишається тим, що ви змогли заспівати у нас. За 1330 років – так 
довго стоїть наша церква – її стіни не чули такого унікального звуку…» 

    /«Local Network», Gorsly/ 
    
«…Це була абсолютна магія…у них колосальна сила, особливо в басів… 
Концерт приніс нам краще розуміння мистецтва та культури, які може офірувати нам Східна Європа…» 
 /«Wilts and Gloucestershire Standard»/

«...Почти 50 лет на концерты Муниципальной академической мужской хоровой ка-
пеллы им.Ревуцкого ходят от мала до велика. И это не мудрено. Конечно, тут свою 
роль играет и правильно подобранный репертуар. Музыка авторская, уникальные 
обработки практически забытых авторов, европейская классика и украинский 
авангард - все это им под силу. Не говоря уже о потрясающей харизме и энергети-
ке, поток которой во время концерта не останавливается ни  на секунду.»

     /«Золотые голоса: разносторонние вокальные таланты хоровой капеллы им. Ревуцкого»,
    журнал «Viva» 20.02.2018/

А як не згадати тисячі годин щоденних репетицій і кропітку роботу 
капелян над записами, аби зберегти на майбутнє найкращі твор-
чі набутки капели з виконання духовної спадщини, українського 
фольклору, світової класики.

Йде запис в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври. 

Історії Чоловічої академічної хорової капели ім. 

Л.М. Ревуцького може позаздрити кожен хоро-

вий колектив, як України, так і будь-якої Євро-

пейської держави.
Вітаю славетний колектив з Ювілеєм!

Генеральний директор-художній керівник 

Національної заслуженої капели бандуристів 

України імені Г.І. Майбороди, 

Народний артист України Юрій Курач
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