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ЗАДУМ замовити твори молодим
талановитим українським компо�
зиторам народився у Польсько�
му Інституті у Києві наприкінці
2006 року. Цей проект мав стати
творчим продовженням стипен�
дійної програми Міністра культу�
ри РП "Gaude Polonia", створеної
для митців з Білорусі та України.
2007 року з'явилися перші ком�
позиції, авторами яких були сти�
пендіати "Gaude Polonia", реко�
мендовані польськими та україн�
ськими музичними експертами.
Богдана Фроляк, Богдан Сегін,
Михайло Швед і Олександр
Шимко написали камерні твори
на тексти відомих польських по�
етів (Галина Посвятовська, Ка�
роль Войтила, Адам Заґаєвсь�
кий, Марта Подґурнік).
Прем'єрне виконання творів
відбулось у квітні 2008 року в
Національній Філармонії України
у Києві. Національним камерним
оркестром "Київська Камерата"
диригував Роман Ревакович
(Польща), а сольні партії викону�
вали Аґата Зубель (Польща) та
Світлана Глеба (Україна). Успіх
цієї події спонукав нас продов�
жити проект. 2008 року четверо
наступних стипендіатів "Gaude
Polonia" Золтан Алмаші, Світлана
Азарова, Марія Олійник та Люба�
ва Сидоренко створили компо�
зиції, на написання яких їх на�
дихнула польська поезія. Однак
цього разу з'явилися твори для
оркестру.

Ми мали вже вісім творів, тобто
формат повноцінного концерту,
отже, природнім було би
публічне виконання творів. І тут
незамінним виявився популяри�
затор польсько�української му�
зичної співпраці диригент Роман
Ревакович. Він переконав прек�
расний оркестр "Sinfonia
Iuventus", у складі якого грають
молоді польські інструмен�
талісти, та відомих польських
солісток Аґату Зубель та Марту
Боберську, аби до їх репертуару
увійшли нові твори вісьмох мо�
лодих українських композиторів.
Залишалося лише знайти
відповідні джерела фінансування
і довести справу до організації
турне "Sinfonia Iuventus"…
Вдалося! Завдяки допомозі
польських і українських установ
та організацій сьогодні ми є
свідками і учасниками цієї надз�
вичайної події. Я хотів би сердеч�
но подякувати усім, хто спричи�
нився до цього потужного про�
екту, а саме: композиторам, без
яких не було би чудової музики;
диригенту; солісткам; музикан�
там і дирекції оркестру "Sinfonia
Iuventus"; Міністерству Культури
та Національної Спадщини РП;
Міністерству культури і туризму
України; Інституту Адама Міцке�
вича; Національному Центру
Культури; Фундації "Pro Musiсa
Viva"; філармоніям і культурним
установам Варшави, Любліна,
Катовіц, Вінниці, Одеси і Києва.

Єжи Онух 
Директор ПІ у Києві

 



 

 

 

  

 



 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 



 
 

 

 

 

 



 

 

  

  

 

 



 

 



ZREALIZOWANE ZE ÚRODKÓW FINANSOWYCH
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
ORAZ PRZY WSPARCIU MINISTERSTWA KULTURY
I TURYSTYKI UKRAINY

РЕАЛІЗОВАНО ЗА КОШТИ МІНІСТРА КУЛЬТУРИ ТА
НАЦІОНАЛЬНОЇ СПАДЩИНИ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА
ТА ЗА ПІДТРИМКИ МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ
ТА ТУРИЗМУ УКРАЇНИ
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