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Найвизначніші досягнення  Львівського національного академічного 

театру опери та балету імені Соломії Крушельницької 

 

I. Прем’єри: 

 

1.  Балет «Шехеразада» М. Римський –Корсаков, 17 травня 2017р. 

 

«Шехеразада» – одноактний балет, який народився з колоритної музики 

М.Римського-Корсакова, натхненого східним шедевром – казками «Тисяча й 

одна ніч». Пряний запах музики, вишукана архітектура східного танцю,  

зваба  любовних сцен, орієнтальні костюми з  їх блиском і шармом 

захоплюють своєю красою на фоні стилевих декорацій. 

 

Балетмейстер-постановник – Анастасія Ісупова, заслужена артистка України 

Диригент-постановник – Юрій Бервецький, заслужений артист України  

Художник-постановник – Михайло Риндзак, народний художник України 

Художник костюмів – Жанна Малецька 

Сценічна відеоанімація – Данило Дацишин  

 

 
 

 

 

 

2. Опера «Дон Паскуале» Г. Доніцетті, 14 липня 2017р. 

 

Герої опери «Дон Паскуале» – старий самотній багатий чоловік дон 

Паскуале, його племінник Ернесто, дотепний лікар Малатеста, молода 

красива вдова Норіна – опиняються в пікантній ситуації, гостроту якої може 
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зняти лише розіграш, жарт. Саме вони розрубують гордіїв вузол, і кожен із 

персонажів полегшено зітхає, не тримаючи ні на кого зла. А глядачі 

отримують величезний заряд позитивної енергії. 

 

Диригент-постановник  - Михайло Дутчак народний артист України 

Диригент – Ірина Стасишин 

Режисер-постановник – Галина Воловецька заслужений діяч мистецтв 

України 

Художник-постановник – Михайло Риндзак народний художник України 

Художник костюмів – Христина Козак 

Балетмейстер-постановник – Сергій Наєнко заслужений артист України 

Хормейстери – Василь Коваль лауреат всеукраїнського конкурсу та Ірина 

Коваль 

 
 

 

 

 

3. Фольк-опера-балет «Коли цвіте папороть» Є. Станкович, 15 грудня 

2017р.          

 

    Фольк опера-балет “Коли цвіте папороть” Євгена Станковича – явище в 

музиці унікальне і за жанром, і за сценічною історією. Твір був написаний у 

1977 році, але ніколи не мав повного сценічного втілення. Наш театр узяв на 

себе сміливість яскраво й  феєрично зреалізувати неймовірно красиве 

мистецьке полотно, зіткане з фольклорних мотивів, поданих сучасною 

музичною мовою. У цій новаторській виставі нема традиційного сюжету, 

звичних для опер арій, дуетів. У першій дії заглянемо в барвисті часи 

язичництва, коли формувалася прадавня культура українського народу в 

єднанні людини й природи; у другій – відчуємо у наші бурхливі дні з 

відлунням війни, з героїкою, навіяною спогадами про  волелюбне козацтво, з 

тривогою про загрозу можливої майбутньої катастрофи. 

 

Постановники: Диригент-постановник – Володимир Сіренко, народний 

артист України (м.Київ)  
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Диригент – Юрій Бервецький, заслужений артист України  

Режисер-постановник – Василь Вовкун, народний артист України, засновник 

проекту «Український прорив»  

Художник-постановник – Тадей Риндзак, народний художник України 

Художник – Михайло Риндзак, народний художник України  

Художник костюмів – Ганна Іпатьєва (м.Київ)  

Консультант художника костюмів – Оксана Зінченко, заслужений художник 

України 

 Асистент художника костюмів – Жанна Малецька 

 Хормейстер-постановник – Василь Коваль, лауреат всеукраїнського 

конкурсу  

Хормейстер – Ірина Коваль 

 Балетмейстери-постановники – Сергій Наєнко, заслужений артист України 

Артем Шошин, лауреат міжнародного конкурсу (м.Київ)  

Репетитори балету – Христина Мордзік, Тамара Левицька  

Художник-постановник світла, режисер відеопроекції – Дмитро Ципердюк, 

заслужений працівник культури України (м.Київ) 

 Художник світла – Юрій Божко 

 

У прем’єрних виставах брала участь видатна українська співачка, народна 

артистка України, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка, Герой 

України Ніна Матвієнко (м.Київ)  
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         IІ Дитячий проект: 

 

 Сходинки до Парнасу" - театралізована екскурсія, у якій діти знайомляться з 

історією театру, бачать відеофрагменти з оперних та балетних вистав, а 

також короткі виступи юних артистів балету. 

У другій частині знайомство з творчими майстернями: кравецький, 

декораційний, бутафорський та інші цехи. Завершення творчої мандрівки в 

живописному цеху. 

Прем’єра театралізованої екскурсії «Сходинки до Парнасу» відбулася 1 

вересня 2017 р. і  проходить під девізом «Запроси батьків до Львівської 

Опери». 

  

  
 

 IІІ : Надання нових функцій дзеркальній залі 

Зала театру, призначена для відпочинку під час антракту, майже 

відразу після відкриття Театру 4 жовтня 1900 р. отримала назву дзеркальної, 

оскільки важливим елементом декору тут є дзеркала, розташовані одне 
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навпроти одного, для оптичного розширення цього приміщення розміром 35 

х 7,5 м.  

Відкриття музичного салону в дзеркальній залі – 7 травня 2017р.  

Зараз у ній проходять вечори камерної музики під назвою «Музичний салон 

дзеркальної зали» (художній керівник – заслужений діяч мистецтв України, 

лауреат Національної премії України імені Т.Шевченка Юрій Ланюк) та 

екскурсії театром у поєднанні з камерним концертом під назвою «Музика 

дзеркальної зали»(режисер – Тарас Різняк). 
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