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У рамках літературно-музичного проекту
«Мистецькі зустрічі в архіві-музеї»
представляємо ювілейний концерт Тетяни Ценьової

«НАОДИНЦІ З МУЗИКОЮ»
17 травня 2019 р. о 14:00 у рамках літературно-музичного проекту «Мистецькі зустрічі
в архіві-музеї» у конференц-залі Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва
України відбудеться ювілейний концерт до 50-річчя викладача-методиста Київської дитячої
музичної школи № 32 Тетяни Ценьової «Наодинці з музикою».
Вищу професійну музичну освіту Тетяна Ценьова отримала в Західній Україні, там же
розпочала свою професійну педагогічну діяльність викладача по класу фортепіано і
концертмейстера. З 2001 р. працювала в Національній академії керівних кадрів культури і
мистецтв, дитячих музичних школах міста Києва: № 1 ім. Я.Степового, № 8, № 37. Нині –
викладач-методист Київської дитячої музичної школи № 32 Шевченківського району м. Києва.
Тетяна Ценьова більше 30 років передає свої знання та любов до музики своїм учням, роблячи
їхній світ яскравим, різноманітним, цікавим і духовно наповненим. Найважливішим здобутками
педагога є досягнення її учнів – перемоги у міжнародних і всеукраїнських конкурсах («Горовець
– Дебют» 2008, 2016, 2018 рр., м. Лоніго (Італія) 2018 р., м. Фуншал (Португалія) 2019 р.,
«Мистецтво ХХІ століття» м. Київ, Євгена Станковича; «Каштановий рояль», О. Монюшко,
«Голос країни» та ін.); виступи у складі оркестрів («Київська камерата» під керівництвом
народного артиста України В. Матюхіна; естрадно-симфонічний оркестр під керівництвом
М. Лисенка; Президентський оркестр); виступи у Національній філармонії України,
Національній музичній академії України ім. П. І. Чайковського; сольні виступи (у музеях
Л.Українки, М.Старицького, М.Лисенка, М.Рильського); престижні стипендії (зокрема, фонду
Л. Д. Кучми); благодійні заходи (у кардіологічному дитячому центрі «Охмадит» 2018 р.).
Активна громадська позиція спонукає до ініціювання музичних проектів («Моя України
прекрасна» 2014 р. за участю народного артиста України Миростава Скорика, Жанни та Левка
Колодубів, В. Губи); «Музика, я люблю тебе» 2015 р.; «Подаруй мені доля, музику» 2017 р., «З
музикою в серці» 2018 р. та ін.).
У програмі ювілейного концерту звучатиме музика сучасних українських композиторів –
народного артиста України Мирослава Скорика (духовний гімн України – «Мелодія», твори для
фортепіано, ансамблева музика, сюїта «Граю Джаз-2»); заслуженого діяча мистецтв України
Геннадія Саська та твори одеського композитора Павла Захарова. Також будуть виконуватися
твори західноєвропейських композиторів Ф. Ліста, Ф. Шопена, А. П’яццоли, А. Хінастери,
Е. Гріга, Р. Шумана та ін.
Спеціальний гість концерту – народний артист України Мирослав Скорик.
У концерті приймають участь учні та випускники Тетяни Ценьової. Звучатиме поезія
видатної української поетеси-епохи Ліни Костенко. «Це буде музика в поезії, а поезія – це
завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі…», – говорить Тетяна Ценьова.
Гостей очікує зустріч з оригіналами архівних документів корифеїв української музики
К. Стеценка, Б. Лятошинського, М. Вериківського, Л. Ревуцького, Ю. Мейтуса, М. Скорика.
ЦДАМЛМ України запрошує усіх шанувальників сучасного українського мистецтва
відвідати захід і зануритись у неповторну атмосферу музики та поезії.

Проект «Літературно-мистецькі зустрічі в архіві-музеї» було започатковано у квітні
2012 р. У його рамках відбуваються виступи відомих українських та зарубіжних музикантіввиконавців, творчі вечори письменників, художників та композиторів, які супроводжуються
тематичними презентаціями документальних матеріалів з фондів ЦДАМЛМ України. Проект
спрямований на встановлення діалогу між актуальним мистецьким процесом та
«задокументованим» минулим.

Вхід вільний
Адреса Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України:
м. Київ, вул. Володимирська, 22-А, територія Національного заповідника «Софія Київська»
(Центральний вхід).
тел.: +380 44 2784481; e-mail: cdamlm@arch.gov.ua

