Львівська національна опера
у співпраці з
артистичним директором «Ukrainian Art Song Project» (Канада),
оперним співаком
ПАВЛОМ ГУНЬКОЮ
запрошує
до участі у першому Літньому Інституті в Україні

«МИСТЕЦЬКА ПІСНЯ –
ОПЕРА В МІНІАТЮРІ»
24 – 30 ЧЕРВНЯ 2019 року

Павло Гунька – автор ідеї Літнього Інституту, має багаторічний досвід роботи на
найкращих оперних сценах світу. Він працював з такими видатними диригентами
сучасності як Клаудіо Аббадо, Зубін Мета, Саймон Реттл, Даніель Баренбойм. Поряд з
цим Павло Гунька проводить міжнародні майстер-класи в Україні та Літні Інститути в
Королівській музичній консерваторії (Торонто, Канада), в яких демонструє нові
можливості інтерпретації української мистецької пісні.
Ця подія стане безцінним досвідом у розвитку молодих професійних співаків і
відкриє їм нові грані у розумінні й інтерпретації драматургії, яка закладена в українській
мистецькій пісні, допоможе вільно висловити своє «серце, тіло і душу» та об’єднає
українські мистецькі пісні в одну досконалу програму, де кожна пісня – це міні-опера,
наповнена сюжетом і драматургією.
Учасників Літнього Інституту (8 осіб) обиратиме особисто Павло Гунька. Після
цього їм будуть надіслані твори, над якими вони працюватимуть. Програма кожного
учасника складатиметься з декількох сольних номерів, дуетів та обов’язкового твору
«Над Дніпровою сагою» Я. Степового, який буде виконуватися спільно. Тональність
вибраного твору може бути змінена учасником за попередньою згодою сторін.
Основними вимогами до учасників є:
- обов’язкова присутність учасника на всіх репетиціях упродовж роботи Інституту
з 24 по 30 червня 2019 р.;
- знання вибраних творів напам’ять.
Для участі у Літньому Інституті «Мистецька пісня – опера в мініатюрі»
необхідно надати:
- диплом про закінчення вищого музичного навчального закладу або довідку з
місця навчання;
- біографію, що включає перелік концертної діяльності (форма довільна);
- відеозапис виступу, якому не більше 1-го року та на якому чітко видно
виконавця;
- фотографію високої роздільної здатності.
Кінцевий термін подання заявок і всіх необхідних документів та відеоматеріалів
21-е квітня 2019 р.
Документи (біографія, фото) та посилання на відеоматеріал надсилаються на адресу
заступника Артистичного директора «Ukrainian Art Song Project» в Україні –
Романа Дзундзи: r.dzundza@gmail.com
Учасники, що пройдуть відбір, отримають запрошення разом із вибраними для них
творами.

Благодійний внесок для вибраних учасників Літнього Інституту становить 3000 грн.
та проводиться в два етапи:
- до 3-го травня 2019 р. у розмірі 1000 грн.;
- до 1-го червня 2019 р. у розмірі 2000 грн.
Розрахунковий рахунок для благодійних внесків:
р/р 26001052526093. МФО: 336677 (Василюк А. А.).
Призначення: «Участь у Літньому Інституті»
Квитанції про внесення коштів просимо надсилати на адресу r.dzundza@gmail.com
Якщо учасник з певних причин не прийматиме участі в Літньому Інституті, перша
частина внеску повертатись не буде.
Проживання та харчування учасники здійснюють за власний кошт.
Реєстрація учасників відбудеться 24.06.2019 р. у приміщенні Львівського
національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької.

