ЗВІТ ПРАВЛІННЯ ЛО НСКУ за 2015-2020 роки
Львівська організація Національної Спілки композиторів України є
спадкоємницею Союзу Українських Професійних Музик (СУПРОМ), що був
створений у Львові зусиллями композиторів Василя Барвінського та Нестора
Нижанківського навесні 1934 року.
В 1999 року Спілка отримала статус Національної. Львівська Організація
Національної Спілки композиторів України працює на основі Положення і має
широкі автономні права та здійснює велику культурно-просвітницьку роботу у
регіоні.
На сьогоднішній день ЛО НСКУ у своїх лавах об’єднує тридцять сім
професійних композиторів та музикознавців, серед яких є такі знані імена як
Лауреати національної премії України імені Тараса Шевченка Юрій Ланюк, Віктор
Камінський, Богдана Фроляк, Лауреати композиторських премій Олександр
Козаренко, Богдан Сегін, Любава Сидоренко, Володимир Павенський, Оксана
Герасименко, доктори мистецтвознавства Стефанія Павлишин, Юрій Ясіновський,
Олександр Козаренко, Любов Кияновська, Ірина Зіньків, Надія Супрун-Яремко, Олег
Смоляк, видатний фольклорист Богдан Луканюк, авторитетна дослідниця Наталія
Кашкадамова, Любомир Кушлик, зв’язки з українською діаспорою в Польщі
зміцнює Ольга Попович. Ряд композиторів та музикознавців мають звання
«Заслужений діяч мистецтв України», це зокрема Юрій Ланюк, Олександр
Козаренко, Мирослав Корчинський, Мирослав Волинський, Ростислав Демчишин,
Оксана Герасименко, Мирон Дацко, Володимир Сивохіп, Любов Кияновська.
Нещодавно наша колега Любава Сидоренко отримала почесне звання «Заслужений
діяч мистецтв України». Також вітаємо Богдану Фроляк з нагородженням 2018 році
найвищою нагородою для мистців – Шевченківською премією. Вітаємо лауреата
обласної премії ім. С. Людкевича 2019 р. Оксану Герасименко.
Головою правління Львівської організації НСКУ понад 30 років був Герой
України, композитор, Лауреат Національної премії ім. Т. Шевченка, народний артист
України, професор Мирослав Скорик.
До січня 2020 року відповідальним секретарем був Тарас Грудовий, тепер –
композитор Богдан Сегін виконує обов’язки відповідального секретаря. Правління
висловлює щиру подяку Тарасу Грудовому за велику і безоплатну роботу, яку він
проводив на посаді відповідального секретаря.
До складу правління входили: Віктор Камінський, Олександр Козаренко,
Любов Кияновська, Юрій Ланюк, Богдана Фроляк, Стефонія Павлишин. В 2020 році
докооптовано до складу правління Остапа Мануляка та Богдана Сегіна.
Основними напрямками діяльності Спілки є пропагування українського
музичного мистецтва, інтеграція української музичної культури у Европейський
мистецький контекст, вивчення та популяризація сучасної музики, як української так
і світової, наукові дослідження та публікації відповідних праць.
За роки Незалежності силами Спілки було організовано та проведено ряд
мистецьких акцій, серед яких - музичні Фестивалі "Музика українського зарубіжжя"
(1991), "Фестиваль Лисенка у Львові" (1992, 2002), "Діалоги з Ігорем Стравінським"
(1993), Фестиваль музики Б. Лятошинського "Відображення" (1995), Мистецький
Фестиваль "Тиждень Європи у Львові" (1998). Композитор Олександр Козаренко є
організатором Музичного Фестивалю ім. А. Кос-Анатольського, який щорічно

проходить у м. Коломия.
У 1995 році Спілка започаткувала і з того часу щорічно бере участь у роботі
Міжнародного Фестивалю Сучасної Музики "Контрасти", який став найбільшим
музичним форумом в Україні та є учасником Європейської Конференції Промоторів
Нової Музики (м. Амстердам, Голландія).
Велику подяку висловлюємо директорові філармонії, музикознавцю, члену
правління Володимиру Сивохіпу за всебічне сприяння діяльності ЛОНСКУ, за
постійні ініціативи, завдяки яким відбуваються яскраві художні заходи музичного
життя міста за участі Спілки.
Спілка проводила в рамках фестивалю авторські концерти та зустрічі з
відомими українськими та зарубіжними композиторами, зокрема з Є. Станковичем,
В. Сильвестровим, Л. Дичко, І. Щербаковим, О. Щетинським, Л. Грабовським,
А. Пяртом, З. Краузе, З. Буярським, Б. Шеффером та ін.
Відбувались творчі вечори та вечори пам’яті, приурочені до ювілейних дат
львівських композиторів (С. Людкевича, М. Колесси, В. Барвінського, А. КосАнатольського, Є. Козака та ін.).
Композитор Остап Мануляк щорічно організовує міжнародний фестиваль «Vox
Electronica».
Ряд цікавих концертів і мистецьких проектів реалізували Володимир
Павенський, Олександр Албул, Володимир Пасічник, Богдан Котюк, Роман Цись,
Ольга Криволап, Сергій Зеленський, Людмила Дума, Павло Гречка.
Спілка підтримує ініціативу молодих композиторів зі Львова. Результатом
цього стали співорганізація проведення концертів музики студентів-композиторів в
рамках Міжнародного Фестивалю Сучасної Музики ―Контрасти‖, прийняття до лав
Спілки молодих перспективних композиторів. Зокрема в 2018 році вступила до
Національної спілки композиторів України Ілона Ельтек.
За звітний період у Польщі на міжнародному фестивалі «Варшавська осінь»
звучали твори Богдани Фроляк, Богдана Сегіна, Любави Сидоренко. В країнах
Європи та Америки виконувались твори Юрія Ланюка, Богдани Фроляк, Олександра
Козаренка, Любави Сидоренко та інших композиторів. Сьогодні фвторським
концертом Валентина Сильвестрова розпочинаються фестиваль 6-ті дні української
музики у Варшаві, де 11 вересня у національній філармонії прозвучать твори
колишніх стипендіатів ―Gaude Polonia‖, Богдана Сегіна та Любави Сидоренко в
рамках проекту «Між словом і звуком».
На міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях і конгресах
виступали Стефанія Павлишин, Юрій Ясиновський, Любов Кияновська, Ірина
Зіньків, Надія Супрун-Яремко, Богдан Луканюк, Наталя Кашкадамова, Володимир
Сивохіп, Олег Смоляк.
Коротка інформація про заходи, які провела ЛО НСКУ у 2015-2020 рр.
2015 рік
1.Партнерська участь в організації двох концертів у Львівській обласній філармонії в
рамках проекту Культурний форум ―Донкульт‖ (19 та 29 червня)
2.Участь в організації XIII Фестивалю Давньої Музики у Львові (21 — 29 червня)
3.Участь в організації XXI Міжнародного фестивалю сучасної музики ―Контрасти‖
(1 — 10 жовтня)
4.Звітно-виборчі збори членів ЛОНСКУ (18 листопада)

2016 рік
1.Участь в організації XIV Фестивалю Давньої Музики у Львові: ―Пам’яті Романа
Стельмащука‖ (17 — 30 червня)
2.Участь в організації Фестивалю музики Львівських композиторів ―Львівські
прем’єри‖ (9 — 13 вересня)
3.Участь в організації XXII Міжнародного фестивалю сучасної музики ―Контрасти‖:
―Траєкторія звуку‖ (30 вересня — 9 жовтня)
2017 рік
1. Участь в організації експозиції у Фоє Львівської обласної філармонії
―Композитори Львова‖
2.Участь в організації XV Фестивалю Давньої Музики у Львові ―Люстро Львова:
мультикультурність міста очима музикантів (11 — 18 червня)
3.Участь в організації проекту ―Міжнародні мистецькі зустрічі: Юрій Ланюк і друзі‖
(21 — 26 вересня)
4.Участь в організації XXIII Міжнародного фестивалю сучасної музики ―Контрасти‖:
―Траєкторія звуку‖ (6 — 15 жовтня)
5.Участь в організації проекту ―Нова музика Львова‖ (Київ, 2 — 3 грудня)
2018 рік
1.Участь в організації XVI Фестивалю Давньої Музики у Львові (15 — 17 червня)
2.Участь в організації XXIV Міжнародного фестивалю сучасної музики ―Контрасти‖
(5 — 21 жовтня)
3.Організація проекту ―Квартирник у Спілці‖ (21 листопада та 26 грудня)
2019 рік
1.Участь в організації XVII Фестивалю Давньої Музики у Львові (15, 16, 23 червня)
2.Участь в організації XXV Міжнародного фестивалю сучасної музики ―Контрасти‖
(4 — 20 жовтня)
3.Участь в організації 8. Міжнародний майстер-класів нової музики COURSE (10 —
19 жовтня)
2020 рік
1.Позачергові загальні Збори членів ЛОНСКУ (13 березня)
2.Прийнято в члени організації двох композиторів: Марія Олійник та Назар
Скрипник (13 березня)
3.Співорганізація антикризового проєкту ―Звучання Львівської філармонії‖ (2 квітня
— 5 липня, відбулося 54 події проєкту)
В Звіті не розглянуто докладно діяльність кожного з конкретних членів
ЛОНСКУ, хоча і композитори, і музикознавці нашої організації за останні п’ять років
мають немалі творчі й наукові здобутки, що заслуговують на увагу. Просимо від
імені правління ЛОНСКУ всіх членів Спілки подати до 01 жовтня звіти про творчу й
науково-просвітницьку роботу, які будуть узагальнені і надіслані у розширеному
Звіті до Секретаріату Національної Спілки Композиторів України. Новообраному
правлінню та Голові ЛОНСКУ рекомендуємо проводити засідання правління не

рідше, ніж один раз в місяць, активізувати роботу композиторської і музикознавчої
секцій, що дозволить залучити нових ініціативних членів до лав Львівської
організації НСКУ. Необхідно налагодити тісніший зв’язок з мас-медіа, активніше
використовувати для популяризації творчості інтернет-ресурси.
Правління ЛОНСКУ виступає з наступними пропозиціями на період
діяльності 2020-2025 рр.:
1. Вшанувати пам’ять геніального композитора, багаторічного Голову
правління Львівської організації НСКУ Мирослава Скорика відкриттям
кімнати-музею в його кабінеті в приміщенні філармонії.
2. Провести концерти пам’яті Мирослава Скорика в 2021 до річниці смерті, а
в 2023 відзначити 85-річний ювілей композитора виданням монографії про
його творчість і фестивалем його музики.
3. Правління пропонує обрати видатну українську музикознавицю професорку
Стефанію Павлишин почесним членом Правління ЛОНСКУ.
4. Залучити членів ЛОНСКУ до моніторингу міжнародних грантів у сфері
культури і мистецтва, надавати допомогу і підтримку у поданнях на
отримання міжнародних грантів для композиторів та музикознавців.
5. Активізувати прийом у Національну Спілку Композиторів України
талановитих молодих композиторів та музикознавців.
6. Подавати твори композиторів на здобуття премій в галузі композиції.
7. Подавати кандидатури композиторів і музикознавців на почесні звання і
нагороди.
8. Розробити веб-сторінку ЛОНСКУ, розміщати інформацію про важливі події
та особистості музичного життя.
9. Підготувати та уточнити інформацію про музикантів Львова для Вікіпедії.
10.Розміщувати на Ютюбі записи концертів львівських композиторів.
11.Продовжити активну участь у підготовці і проведенні щорічного
Міжнародного фестивалю сучасної музики ―Контрасти‖.
12.Продовжити співучасть у підготовці і проведенні щорічного Фестивалю
Давньої Музики у Львові.
13.Долучитись до організації міжнародного фестивалю «Vox Electronica».
14.Активізувати співпрацю з іноземними партнерами, передусім з краківською
Спілкою композиторів та лейпцизькою Спілкою композиторів, з якими ряд
членів ЛОНСКУ утримують особисті контакти.
15.Проводити ювілейні концерти композиторів – членів ЛОНСКУ.
16.Започаткувати проведення конкурсу студентів-композиторів імені
Мирослава Скорика, а в 2023 р. провести Перший міжнародний конкурс
молодих композиторів ім. Мирослава Скорика.
17.Провести в 2024 р. ювілейні концерти і конференцію до 90-річчя
заснування СУПроМу.
Голова ЛО НСКУ

В.КАМІНСЬКИЙ

