
Прес-реліз 

Конкурс Крайнєва – знову в Харкові :  

    ХII конкурсу Крайнєва – бути! 

 

Після чотирирічної перерви у Харкові з 19 по 27 березня 2016 р. 

відбудеться ХII Міжнародний конкурс юних піаністів 

Володимира Крайнєва. 

*** 

Дитячих конкурсів такого рівня в Україні всього два: конкурс 

Володимира Крайнєва (існує з 1992 р.) і конкурс Володимира Горовіца (існує 

з 1995 р.). Обидва є членами Європейської спілки молодіжних музичних 

конкурсів (EMCY), що є визнанням заслуг конкурсів і їх міжнародного 

визнання. Проведення цих конкурсів стимулювало розвиток піанізму 

в Україні, особливо у 90-ті роки ХХ ст.  

З 1998 р. фірма «Yamaha» надає свій рояль у користування учасникам 

конкурсу Крайнєва. Авторитету конкурсу сприяє також Міжнародний 

благодійний фонд підтримки юних талантів Володимира Крайнєва з філіалом 

в Україні. Завдяки фонду діти-лауреати не залишаються без уваги після 

конкурсу. Їм надаються стипендії, організуються гастролі, концерти. Поїздки 

на престижні фестивалі, конкурси (Кольмар у Франції, Брауншвайг 

у Німеччині). 

Уперше цей конкурс відбувся у Харкові у березні 1992 р. Ідею 

директора ХССМШІ Валерія Алтухова гаряче підтримав народний артист 

СССР і України, професор Московської державної консерваторії 

ім. П. І. Чайковського і Ганноверської вищої школи театру і музики, лауреат 

міжнародних конкурсів (у 1963 р. - фортепіанного конкурсу у Лідсі, 

заснованого Фанні Ватерман – віце-президентом Європейської ассоціації 

викладачів фортепіано, Всесвітньої федерації міжнародних музичних 

конкурсів; у 1964 р. – фортепіанного конкурсу Віани да Мотта, видатного 

португальського композитора і піаніста; у 1970 – IV-го конкурсу 

ім. П. І. Чайковського) – Володимир Крайнєв (1944 - 2011). Одразу 

підтримали це починання своїми іменними валютними преміями відомі 

музиканти світу. Гаряче підтримав і активно допомогав в організіції конурсу 

колишній однокласник Крайнєва по ХССМШІ, а тоді начальник 

Харківського обласного управління культури (1989-1995) – Георгій Селіхов 

(1946 - 2007), відомий харків’янам як директор і художній керівник ХАТОБу 

(1995-2007). 

За життя Володимира Крайнєва відбулося 10 конкурсів, на яких багато 

обдарованих дітей отримали путівку в професію піаніста-виконавця. Серед 

них - львів’янин Яромир Боженко (Гран-прі І конкурсу; випускник Вищої 

мистецької школи у Гессені, який успішно концертує у престижних залах 

України, Росії, Польщі, Італії, Франції, Німеччини, Канади та Японії), 

кримчанин Ігор Четуєв (Гран-прі II конкурсу; піаніст зі світовим ім’ям, якого 

провідна французька газета «Le Mond» назвала «принцем роялю»), 

харків’янин Олександр Романовський (Гран-прі III конкурсу; Почесний 



Академік Болонської філармонічної академії, концертуючий піаніст, 

міжнародна увага до якого не слабне після перемоги у 17-річному віці на 

престижному конкурсі ім. Ферруччо Бузоні у Больцано), китаянка Тонг Бо 

(Гран-прі IV конкурсу; лауреат ІІ премії і володар спец. призу Ф. Шопена 

міжнародного конкурсу Seiler в Кітцені, доцент Китайської центральної 

музичної консерваторії), Даніїл Кирилов з Омська (Гран-прі VII конкурсу; 

концертмейстер Центру оперного співу Галини Вишневської, достатньо 

затребуваний піаніст як у Москві, так і у містах Європи), харків’янка Дінара 

Наджарова (Клінтон) (Гран-прі VIII конкурсу; стипендіат Британської 

Асоціації королевських коледжів, лауреат численних міжнародних конкурсів, 

останніми з яких є IХ Міжнародний конкурс ім. I. Я. Падеревського – 

II премія, Британський конкурс Norah Sande Award – I премія), угорка Іветт 

Дьондьоші (I премія Х конкурсу; безсуперечна переможиця 

VII Європейського конкурсу піаністів ім. Ф. Шопена у Дармштадті). 

ХI конкурс колектив ХССМШІ організовував уже без маестро. На 

ХІ Міжнародний конкурс подали заявки усього 37 учасників, але з 9-ти країн: 

Україна, Росія, Молдова, Білорусь, Норвегія, Німеччина, Латвія, Китай, 

Південна Корея. Під час конкурсу відбулося урочисте відкриття 

меморіальної дошки на честь Володимира Крайнєва, яку встановили на 

фасаді будівлі ХССМШІ: саме тут прославлений піаніст учився перші 9 років 

свого музичного життя і сюди повернувся прославленим музикантом, щоб 

організувати цей конкурс. 

ХІІ конкурс повинен був відбутися у березні 2014 р. На цей конкурс 

було вже відібрано 40 учасників із 14 країн. Але у 2014 р. відбутися цьому 

заходу не судилося. 11 березня організатори конкурсу прийняли рішення 

перенести його проведення на пізніший термін – у зв’язку з відомими 

політичними подіями того часу, які могли б загрожувати безпеці учасників. 

У листопаді 2014 року на засіданні ЕMCY у Люксембурзі Валерій 

Алтухов підкреслив, що конкурс Крайнєва 2016 року обов’язково повинен 

відбутися у Харкові. Пропозиція директора ХССМШІ була підтримана усіма 

членами ЕMCY. 

Отже, ХII конкурс Крайнєва пройде з 19-го по 27 березня 2016 р. 

Зареєстровано більше 50-ти заяв. До нас приїдуть діти з Праги, Вільнюса, 

Гавани, Києва, Запоріжжя, Ужгорода, Полтави, Сєвєродонецька, Конотопа, 

Канєва, Чугуєва, Костянтинівки, Мукачева, Лозової; з гостями будуть 

змагатися харків’яни – передусім юні піаністи ХССМШІ, дитячих музичних 

шкіл (№ 9 ім. В .І. Сокальського, №12 ім. К. І. Шульженко, №14, № 15 

ім. В. А. Моцарта), ХСШ №133 «Ліцею мистецтв» та Харківського 

музичного училища ім. Б. М. Лятошинського.  

Оцінювати виконавську майстерність юних піаністів буде компетентне 

жюрі у складі 6 членів, які представлятимуть 5 країн (Україну, США, Чехію, 

Грузію, Литву). Очолить комісію Юстас Дваріонас (онук відомого 

литовського композитора Бенліоса Дваріонаса) – професор Литовської 

академії музики і театру, який має педагогічний досвід роботи з дітьми 

у музичній десятирічці. 



Новаторством цього конкурсу є створення нової номінації «Дебют» 

(4 вікові групи), що надасть можливість тим талановитим дітям, яким 

фізично важко витримати тритуровий конкурс, прийняти участь 

в однотуровому. Але серед учасників конкурсу є й справжні «спринтери» (їх 

18), які хочуть спробувати себе саме у «повномасштабних» змаганнях. Третій 

тур – гра з оркестром. Для цього будуть задіяні 2 найкращих симфонічних 

оркестри Харкова – Слобожанський оркестр (художній керівник – професор 

ХНУМ ім. І. П. Котляревського Г. Абаджян), оркестр Харківської філармонії 

(головний диригент – заслужений діяч мистецтв України Юрій Янко, 

диригент – народний артист України Ігор Шаповалов). Переможці 

тритурового конкурсу отримають грошові нагороди, переможці «Дебюту» - 

пам’ятні призи та дипломи. 

Конкурсні прослуховування проходитимуть з 10.00 до 21.00 у Великій 

залі ХССМШІ. Там же відбудеться урочисте відкриття конкурсу 19 березня 

о 18.00. Лауреат І премії V конкурсу Крайнєва (учениця ХССМШІ з класу 

Н Баличевої), а нині лауреат міжнародних конкурсів, аспірантка ХНУМ 

Дар’я Дашутіна (клас проф. Н. Горецької) виконає «Рапсодію на тему 

Паганіні» С. Рахманінова, а член журі Юрій Кот (Заслужений артист 

України, лауреат премії Л. Ревуцького 2000 р., викладач Київської 

Національної музичної академії ім. П. І. Чайковського) Концерт Моцарта для 

фортепіано з оркестром № 22. 
 

 

Тетяна Казакова 


