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Західноєвропейська новітня музика
у мистецькому просторі сучасної України
(на прикладі творчості С. Шарріно)

Western European Contemporary Music
in the Art Space of Modern Ukraine
(in the work by Salvatore Sciarrino)

Анотація. Розглянуто механізм інтеграції творчості представників новітнього західноєвропейського музичного мистецтва
до українського мистецького простору на прикладі творчості сучасного італійського композитора С. Шарріно. Проаналізовано
специфіку репрезентації творів С. Шарріно у мистецькому просторі України у період з 1998 по 2019 роки. Виявлено функцію
вітчизняного фестивального руху як своєрідної лабораторії, в якій відбувається апробація та перші кроки до засвоєння захід
ноєвропейської новітньої музики.
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Постановка проблеми. За останні декілька деся
тиліть мистецький простір України зазнав значних змін.
«З наліпки з кримінальним відтінком аванґард раптом
став реальністю музичного життя України, і старше по
коління з тривогою й осудом спостерігало, як це “чудище
обло” перетворюється на кумира композиторської моло
ді», — констатує О. Зінькевич, характеризуючи транс
формацію музичних вподобань вітчизняної спільноти
на початку 2000-х років [2]. Відкритість українського
мистецького середовища та його прагнення до оновлен
ня сприяють активному залученню до концертної прак
тики творів сучасних західноєвропейських композиторів.
У зв’язку з цим проблема інтеграції та засвоєння новітньої
музики видається досить актуальною для українського
музикознавства.
У вітчизняних мистецьких реаліях знайомство зі зраз
ками західноєвропейської новітньої музики найчастіше
відбувається у рамках фестивального руху, що є найпро
гресивнішою платформою для репрезентації нових імен
та опусів. Утім, оскільки музичної продукції, що може бути
залучена до виконання, багато, це ускладнює формуван
ня критеріїв її відбору. Часто достатньо складно зорієн
туватися та дати об’єктивну оцінку мистецьким явищам,
присутність яких на вітчизняних фестивалях сучасної му
зики обумовлена особистими контактами організаторів
Художня культура. Актуальні проблеми. Вип. 16. Ч. 1. 2020

та авторів, медійністю авторів, поширеністю їхньої твор
чості в інтернеті тощо. Основним критерієм вибору ма
теріалу дослідження стала своєрідність, що дозволила
розглянути специфіку функціонування західноєвропей
ської новітньої музики у мистецькому просторі сучасної
України на прикладі творчості італійського композито
ра Сальваторе Шарріно (Salvatore Sciarrino)1 — одного
з найбільш цікавих та багатогранних митців сучасності.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Твор
чість С. Шарріно стала предметом численних досліджень,
більшість з яких опубліковані італійською мовою. Однією
з фундаментальних праць є дослідження італійського му
зикознавця К. Каррателлі (Carlo Carratelli), автор якого
1 Уродженець Сицилії, автодидакт та багатогранна особистість,
С. Шарріно (нар. 1947) є одним найвідоміших сучасних європей
ських композиторів. Митцю належать численні опери, симфонічні,
камерно-інструментальні та вокальні твори, а також твори елек
тронної музики. С. Шарріно вдало поєднує композиторську, ди
ригентську, викладацьку та публіцистичну діяльність. Певний час
він був художнім керівником Teatro Comunale у Болоньї, наразі
викладає в Академії Санта-Чечилія (Accademia Nazionale di Santa
Cecilia) у Римі та проводить майстер-класи у різних куточках сві
ту. С. Шарріно є медійною особистістю, йому належать численні
статті, есе та інтерв’ю.
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ідентифікує С. Шарріно як «композитора-дослідника»
(«il compositore-ricercatore»), характеризуючи творчий
метод митця за допомогою терміна «екологія слухання»
(«l’ecologia dell’ascolto») [9]. Досліджує індивідуальний
стиль С. Шарріно і російська музикознавиця С. Лаврова,
авторка докторської дисертації, монографії та статей, при
свячених творчості італійського композитора [5].
Серед праць, присвячених фестивалям сучасної му
зики, слід згадати дисертаційне дослідження М. Шведа,
увага якого сконцентрована навколо вивчення специфі
ки сучасного українського фестивального процесу [7].
Ракурс дослідження, обраний для даної статті, спеціаль
но не розглядався ані у студіях українського фестивально
го руху, ані у працях, присвячених творчості С. Шарріно.
Мета статті полягає у виявленні механізму інтеграції
творчості представників новітнього західноєвропейсько
го музичного мистецтва до українського мистецького про
стору на прикладі творчості сучасного італійського ком
позитора С. Шарріно.
Виклад основного матеріалу. Творчість С. Шаррі
но презентована на різноманітних майданчиках. В Італії,
на батьківщині композитора, його музика (насамперед
оперні твори) звучить на великій та малій сценах мілан
ського театру «Ла Скала» (Teatro alla Scala), у театрі
«Ла Феніче» (Teatro La Fenice) у Венеції, у генуезько
му театрі Карло Феліче (Teatro Carlo Felice), на Аренаді-Верона (Arena di Verona) та на інших оперних сце
нах, а також у численних концертних залах та інших
мистецьких локаціях. Поза межами Італії творчість
С. Шарріно найширше представлена у рамках музич
них фестивалів. Твори композитора, як оперні, так і ка
мерно-інструментальні, часто написані на спеціальне
замовлення, можна почути на Зальцбурзькому фести
валі (Salzburger Festspiele, Австрія), на Міжнародному
фестивалі сучасної музики «Варшавська осінь»
(Warszawska Jesień, Польща), на Фестивалі сучасного
мистецтва у Монтепульчано (Festival of Contemporary
Art in Montepulciano, Італія), на Фестивалі Лінкольнцентру (США) тощо [8].
Знайомство української аудиторії з музикою С. Шар
ріно також відбулося у рамках фестивального руху. Впер
ше в Україні твори італійського композитора прозвучали
у Львові у 1998 році під час IV Міжнародного фестивалю
сучасної музики «Контрасти», започаткованого, за ви
словом М. Шведа, з метою репрезентації «сучасної укра
їнської музики в контексті світової» [6]. Незважаючи
на імідж оперного композитора, перед аудиторією львів
ського фестивалю С. Шарріно постав насамперед як ав
тор флейтової музики. Твори композитора для флейти
соло «Як народжуються чари?» («Come vengono
prodotti gli incantesimi?») та «Пісня подяки» («Canzona
di ringraziamento») прозвучали у виконанні швейцарсько
го флейтиста Г. Бальмера (Hans Balmer). Три роки пото
му, у 2001-му, на VII Міжнародному фестивалі сучасної
музики «Контрасти» ще один шаррінівський флейтовий
твір — «Аура вдалині» («All’aure in una lontananza») —
представив німецький флейтист М. Фалєнбок (Martin
Художня культура. Актуальні проблеми. Вип. 16. Ч. 1. 2020

Fahlenbock). Своєрідним підсумком львівської флейто
вої «шаррініади» став виступ на XIX Міжнародному
фестивалі сучасної музики «Контрасти» (2013 рік) вже
знайомого публіці Г. Бальмера, який презентував пер
шу частину шаррінівського циклу «L’opera per flauto»
для флейти соло. Аудиторія львівського фестивалю озна
йомилася лише з частиною значного флейтового дороб
ку С. Шарріно. Втім, твори, що першими репрезентува
ли творчість композитора в Україні, є показовими з точки
зору формування уявлення про його мистецький образ.
Поряд з операми, твори для флейти соло є одним з улю
блених жанрів С. Шарріно, в якому виявляються риси
його індивідуального стилю, сконцентрованого навко
ло пошуків нового звучання та різних аспектів тиші —
одного з найважливіших компонентів творчого методу
композитора.
Львів недовго утримував «монополію» на твор
чість С. Шарріно. Географія репрезентації творчості іта
лійського композитора у вітчизняному мистецькому про
сторі розширилася вже у 2004 році, коли у рамках Між
народного фестивалю сучасного мистецтва «Два дні та дві
ночі нової музики» в Одесі прозвучав твір із символічною
для цього фестивалю назвою «На межі ночі» («Ai limiti
della notte») для альта соло, який у рамках проєкту «Солосоліссімо» представив італійський альтист М. Барбетті
(Maurizio Barbetti).
Київська музична спільнота вперше долучилася
до творчості С. Шарріно також завдяки фестивально
му руху. У 2014 році першим заходом, у рамках якого
був репрезентований шаррінівський твір, став фортепі
анний речиталь, представлений на музичній сцені Між
народного фестивалю «Книжковий Арсенал» британ
ським піаністом М. Нупом (Mark Knoop), який, поряд
із творами К. Дебюссі та К. Сен-Санса, виконав Сонату
для фортепіано № 5 С. Шарріно. Шаррінівський твір,
що був написаний у 1994 році для італійського піаніста
М. Полліні (Maurizio Pollini) та має п’ять альтернативних
варіантів закінчення, був включений М. Нупом до імпре
сіоністичного контексту концерту. Репертуарне «сусід
ство» із творами К. Дебюссі та К. Сен-Санса свідчить
про безумовне сприйняття С. Шарріно як першорядно
го композитора.
У Харкові творчість С. Шарріно вперше почули
лише у 2015 році в рамках Міжнародного фестивалю су
часної музики «Kharkiv contemporary», ініційованого
українським композитором та диригентом В. Рунчаком.
Для харків’ян у виконанні композитора та піаніста Д. Бо
чарова прозвучала шаррінівська Соната для фортепіано
№ 2, менш новаторська, ніж Соната № 5, проте більш вір
туозна та експресивна.
Творчість С. Шарріно поступово виходить за межі
фестивального руху та вводиться до вітчизняної концерт
ної практики. Втім, нині в Україні не відбулося жодного
монографічного концерту, присвяченого шаррінівській ін
струментальній музиці. Різноманітність камерно-інстру
ментальної творчості італійського композитора найпо
вніше була представлена на українській сцені у дев’ятому
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концерті серії «New Music: Ukraine» (2015, Київ), коли
поряд із творами української композиторки В. Польової
прозвучали твори С. Шарріно для фортепіано («De
la nuit», «Perduto in una città d’acque», «Anamorfosi»),
скрипки («Sei capricci», частини I, II, VІ) та камерноінструментального ансамблю («Lo spazio inverso»)1.
Специфіка індивідуальних стилів двох композиторів, тво
ри яких склали програму концерту, стала вирішальним
фактором їхнього об’єднання. Витонченість хорового
письма В. Польової консонувала з делікатними динаміч
ними градаціями звучання та камерністю висловлювання
інструментальних творів С. Шарріно.
Репрезентовані запрошеними європейськими ви
конавцями, твори С. Шарріно поступово входять до ре
пертуару українських солістів та ансамблів, серед яких —
А. Баришевський (фортепіано), Н. Стець (контрабас), ка
мерно-інструментальні ансамблі сучасної музики «Sed
Contra», «ConstantY», «Ухо-ансамбль» та інші. Слід
зазначити, що українські виконавці часто використову
ють влучні та метафоричні програмні назви творів італій
ського композитора як назви або підзаголовки для влас
них концертних проєктів. Слід згадати фортепіанний
речиталь А. Баришевського «Загублений у місті води»2
та проєкт «Контрабас. Дослідження білого»3 Н. Стеця,
у яких поряд із творами інших композиторів прозвучали
й однойменні твори С. Шарріно (відповідно, «Perduto
in Una Citta d’Acqua» для фортепіано та «Esplorazione
Del Bianco» для контрабаса соло). Зауважимо, що окре
мі твори С. Шарріно вже міцно увійшли до репертуару
названих музикантів, які завдяки своїй гастрольній діяль
ності представляють творчість італійського композито
ра не лише у Києві, Одесі, Львові та Харкові, але і у інших
містах України.
У процесі «одомашнення» творчості С. Шарріно
на українській сцені простежується певна жанрова зако
номірність. Незважаючи на те, що в Італії та за її межами
С. Шарріно відомий передусім як оперний композитор,
знайомство української музичної спільноти з творчістю
композитора розпочалося з його камерно-інструменталь
них творів. Першими в Україні прозвучали твори С. Шар
ріно для інструмента соло (флейта, альт, фортепіано), на
далі жанровий діапазон виконуваних творів композитора
розширювався завдяки включенню до вітчизняної вико
навської практики шаррінівських ансамблевих камерноінструментальних творів.

Репрезентовані європейськими виконавцями
у рамках міжнародних фестивалів сучасної музики, твори
С. Шарріно з часом стають основою для спільної твор
чості іноземних та вітчизняних музикантів. Результатом
такої співпраці став унікальний для України монографіч
ний проєкт, що вперше представив С. Шарріно як опер
ного композитора українській аудиторії. Наприкінці
лютого 2018 року на великій сцені Національної опери
України завдяки зусиллями продюсерського агентства
«УХО» київські глядачі та гості міста мали змогу побачи
ти оперу С. Шарріно «Luci mie traditrici» («Моє зрад
ливе світло», 1998). У постановці були задіяні українські
музиканти («Ухо-ансамбль»), зірки європейської опер
ної сцени Е. Лабурдет (Esther Labourdette), Р. Берґман
(Rupert Bergmann), М. Тейлор (Michael Taylor), С. Олрі
(Stephan Olry) та італійський диригент Л. Гаджеро (Luigi
Gaggero). Досвідчені виконавці шаррінівських оперних
партій, європейські музиканти відкрили для української
музичної спільноти ще один вимір творчості італійсько
го композитора.
Висновки. Отже, для вітчизняного мистецького се
редовища саме фестивальна практика є своєрідною ла
бораторією, в якій відбувається апробація та перші кро
ки до засвоєння західноєвропейської новітньої музики.
Фестивалі сучасної музики стають засобом міжкультур
ної комунікації та формують умови для тісної взаємодії
українського та європейського мистецького простору, ре
зультатом якої є засвоєння вітчизняними музикантами ак
туальних європейських напрямів композиторського мис
лення та створення масштабних монографічних проєктів,
що репрезентують сучасну європейську музику на ново
му рівні.
Ім’я С. Шарріно набуває у вітчизняному мистець
кому просторі особливої ваги. Завдяки фестивальному
руху в Україні виникають окремі осередки звучання його
музики, що змушують мистецьку спільноту дослухатися
до нового композиторського «голосу». Окремі проєкти,
що мають на меті виконання творів італійського компо
зитора, викликають суспільний резонанс, перетворюють
творчу постать С. Шарріно на об’єкт обговорення та в ре
зультаті впливають на його впізнаваність у все більш ши
роких колах. Український музичний простір іде шляхом
ідентифікації творчого світу С. Шарріно і разом з тим —
пізнання індивідуальності західноєвропейської новітньої
музики.

1 Відомості щодо виконавців творів представлені у таблиці
на с. 128.
2 Київ, 2018 рік.
3 Київ, 2019 рік.
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Таблиця. Репрезентація творів С. Шарріно у мистецькому просторі України (1998–2019 роки)
Дата
1998

Місто Подія
Локація
Львів IV Міжнародний
фестиваль сучасної
музики «Контрасти»

Твір/твори
«Come vengono prodotti gli
incantesimi?» та «Canzona
di ringraziamento» для флейти
соло
«All’aure in una lontananza»
для флейти соло

Виконавець(ці)
Г. Бальмер
(Hans Balmer, Швейцарія),
флейта

2001

Львів

Одеса XX Міжнародний фес Одеська обласна філар
тиваль сучасного мис монія
тецтва «Два дні й дві
ночі нової музики»
02.10.2013 Львів XIX Міжнародний
Костел Святого Лазаря
фестиваль сучасної
музики «Контрасти»

«Ai Limiti Della notte»
для альта

М. Барбетті
(Maurizio Barbetti, Італія), альт

13.04.2014 Київ

Міжнародний фес
тиваль «Книжковий
Арсенал»

Музична сцена «Мис
тецького арсеналу»

Соната № 5 для фортепіано

29.04.2014 Київ

Концерт «Сучасна
камерна музика»

Мала зала НМАУ імені
П. І. Чайковського

«Omaggio a Burri» для скрип Ансамбль «Sed contra»
ки, альтової флейти і бас(Україна)
кларнету

25.05.2014 Київ

XXIV Міжнародний
фестиваль «Музичні
прем’єри сезону»

Концертна зала Націо «Omaggio a Burri» для скрип Ансамбль «Sed contra»
нальної спілки компози ки, альтової флейти і бас(Україна)
торів України
кларнету

06.10.2014 Львів

XX Міжнародний
Арт-кав’ярня «Квартира «Lo spazio inverso» для флей Ансамбль нової музики
фестиваль сучасної
35»
ти, кларнета, скрипки, віолон «ConstantY» (Україна)
музики «Контрасти»
челі та фортепіано/челести

VII Міжнародний
фестиваль сучасної
музики «Контрасти»

2004

М. Фалєнбок
(Martin Fahlenbock, Німеччи
на), флейта

L’opera per flauto (Band 1):
Г. Бальмер
«All’aure in una lontananza»; (Hans Balmer, Швейцарія),
«Hermes»; «Come vengono флейта
prodotti gli incantesimi?»;
«Canzona di ringraziamento»;
«Venere che le grazie la fiori
scono»; «L’orizzonte luminoso
di Aton»; «Fra i testi dedicati
alle nubi» (для флейти соло)
М. Нуп (Mark Knoop, Велика
Британія), фортепіано

03.06.2015 Харків Міжнародний
фестиваль сучасної
музики «Kharkiv
contemporary»
11.06.2015 Київ Серія концертів
«New Music: Ukraine»

Органна зала Харків
ської філармонії

Соната № 2 для фортепіано

Д. Бочаров (Україна),
фортепіано

Fairmont Grand Hotel
Kyiv

«De la nuit», «Perduto in una
città d’acque», «Anamorfosi»
для фортепіано; Sei capricci
для скрипки соло, частини
I, II, VІ; «Lo spazio inverso»
для флейти, кларнета, скрипки,
віолончелі та фортепіано/
челести

Д. Писаненко (Україна), форте
піано; А. Павлов (Україна),
скрипка соло; камерний ан
самбль: І. Завгородній (скрип
ка), Д. Гусакова (віолончель),
Д. Медоліз (флейта), Д. Пуржаш
(кларнет), Є. Громов (челеста),
диригент М. Менадбе (Грузія)

02.04.2016 Київ

Національний центр
Олександра Довженка

«Vento d’ombra»

«Ухо-ансамбль», диригент
Л. Гаджеро (Італія)

22.02.2018 Київ

Національна опера
України

Опера «Luci mie traditrici»

Ухо-ансамбль, диригент Л. Га
джеро (Італія), Е. Лабурдет
(сопрано), Р. Берґман (басбаритон), М. Тейлор (контрате
нор), С. Олрі (тенор)

03.06.2018 Одеса Міжнародний
музичний фестиваль
«Odessa Classics»

Urban Music Hall

«Fauno che fischia a un merlo» Ансамбль «Airborne extended»
для арфи і флейти
(Австрія)

26.08.2018 Київ

Фестиваль «Bouquet
Kiev Stage»

Музей «Золоті Ворота» «Perduto in Una Citta
d’Acqua» для фортепіано

17.04.2019 Київ

Проєкт «Контрабас. Національний центр
Дослідження білого» Олександра Довженка

15.06.2019 Львів

XVII Фестиваль
давньої музики

Концерт
«Viaggio in Italia»

«Esplorazione del bianco»
для контрабаса соло

А. Баришевський (Україна),
фортепіано
Н. Стець (Україна), контрабас

Дзеркальна Зала Львів «Canzona di Ringraziamento» Н. Кожушко (Україна), флейта
ського національного
для флейти
академічного театру
опери та балету імені Со
ломії Крушельницької
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Kordovska P.
Western European Contemporary Music in the Art Space of Modern Ukraine (in the work by Salvatore Sciarrino)
Abstract. The article covers the process of integration of creative legacy of the contemporary Western European composers into
Ukrainian art space by the example of the work of Italian composer S. Sciarrino. The specificity of the representation of S. Sciarrino’s
works in the art space of Ukraine since 1998 till 2019 has been analyzed. Ukrainian festival movement is a kind of laboratory, where
assimilation of the recent European music occurs, as it has been shown in the study.
Contemporary music festivals serve as means of intercultural communication and create the conditions for close interaction between
the Ukrainian and European art space. This provides Ukrainian musicians a chance to master the current European trends of compos
ing to create large-scale monographic projects representing contemporary European music at a new level.
Keywords: S. Sciarrino, Western European contemporary music, contemporary music festivals, Ukrainian music festivals.
Кордовская П.
Западноевропейская новейшая музыка в художественном пространстве современной Украины (на примере творчества
С. Шаррино)
Аннотация. Рассмотрен механизм интеграции творчества представителей новейшего западноевропейского музыкально
го искусства в украинское художественное пространство на примере творчества современного итальянского композитора
С. Шаррино. Проанализирована специфика репрезентации произведений С. Шаррино в художественном пространстве Украины
в период с 1998 по 2019 годы. Выявлена функция украинского фестивального движения как своеобразной лаборатории, в ко
торой происходит апробация и усвоение западноевропейской новейшей музыки.
Фестивали современной музыки выступают в качестве средства межкультурной коммуникации и формируют условия для тес
ного взаимодействия украинского и европейского художественного пространства, результатом которого является рефлексия
отечественными музыкантами актуальных европейских направлений композиторского мышления и создания масштабных мо
нографических проектов, представляющих современную европейскую музыку на новом уровне.
Ключевые слова: С. Шаррино, западноевропейская новейшая музыка, фестивали современной музыки, украинские музыкаль
ные фестивали.

