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Давидовський Костянтин. Три хори Київського інституту 
музики ім. Р. М. Глієра – три знаки в культурно-мистецькому 
середовищі Києва. У статті розглядається вплив хорового мистецтва на 
формування і трансформацію культурно-мистецького середовища. 
Висвітлено історичні та творчі шляхи діяльності хорових колективів 
Київського інституту музики ім. Р. М. Глієра. Виявлено різну знаково-
смислову спрямованість у творчій діяльності жіночого, камерного та 
дитячого хорів інституту. Відзначено роль творчої діяльності хорових 
колективів Київського інституту музики ім. Р. М. Глієра у формуванні 
сучасного культурно-мистецького середовища Києва. 

Ключові слова: хорове мистецтво, мішаний хор, жіночий хор, 
камерний хор, дитячий хор, культурно-мистецьке середовище, творча 
діяльність, Київський інститут музики ім. Р. М. Глієра. 

Davydovskyi Kostiantyn. Three choirs of R. Glier Kyiv Institute’s of 
Music – three signs in Kyivʼs cultural and artistic environments. The article 
examines the impact of choral art in the formation and transformation of cultural 
and artistic environments. Revealed the different semiotic and semantic 
orientation of creative activities of R. Glier Kyiv Institute’s of Music Women, 
Chamber and Children choirs. The role of each team in the formation of modern 
cultural and artistic environments in Kiev is spotted. 
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ФІЛАРМОНІЯ В МУЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ СЬОГОДЕННЯ:  
ВІД ПАРАДИГМИ УПРАВЛІННЯ ДО ПАРАДИГМИ 
ПРОЕКТУВАННЯ (МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ) 

Актуальність теми. Можна впевнено констатувати, що в 
сучасній вітчизняній гуманітаристиці невиправдано мало 
дослідницьких робіт присвячених проблемам концертно-філармонійної 
сфери з позицій управління та культурної політики. Найчастіше вони 
висвітлюються дотично до загальних питань, пов’язаних із 
культуротворчими процесами та феноменами, або, навпаки, згадуються 
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у приналежності до концертної діяльності певної творчої постаті 
(музиканта-виконавця, композитор, диригента), певного фестивального 
руху. Тим цікавішими та евристино виправданими є аспекти 
дослідження філармонійного побутування мистецтва як чинника 
впливу на художню культуру (даному аспекту і присвячена стаття). А 
культурологічний аспект дослідження філармонічної креативної 
індустрії дозволяє проаналізувати особливості її функціонування в 
культурному середовищі різних країн та у вітчизняному культурному 
просторі, а також простежити перспективи її розвитку в 
соціокультурному глобальному контексті. 

Філармонія як знакова структура класичного мистецтва в сучасному 
культуротворенні демонструє неординарні (як у позитивному, так і в 
негативному сенсах) спроби інтегруватись в сучасну глобальне художнє 
середовище, що спонукає до осмислення підходів та стратегій даної 
взаємодії на перетині «класика-сучасність», «елітарне-масове» 
«академічне-популярне», «некомерційне-комерційне», «традиційне-
нетрадиційне» тощо. Управлінський фактор дозволяє піднятись на рівень 
розуміння актуальних взаємодій, в яких і виробляють універсальні правила 
гри, завдяки яким філармонія не втрачає свого ціннісного значення, а 
займає належне місце в художній процесах сьогодення. 

Аби об’ємніше висвітлити дані теоретичні «перипетії» пунктирно 
представимо культурно-історичний аспект формування та становлення 
філармонійного життя, адже є досить показовими паралелі такої взаємодії 
з огляду на  суспільно-політичні та історичні чинники. 

Слово «філармонія» складається і двох слів давньогрецького 
походження «філос» (любов) та «гармонія» (співмірне поєднання). Як 
явище культурного життя філармонії з’являються у ХІХ ст. у багатьох 
великих містах Європи та Америки. Відповідно філармонійні 
співтовариства ставали осередками створених на базі філармоній 
об’єднань шанувальників класичної музичної традиції, які ставили за 
мету пропагувати та розповсюджувати симфонічну музику в межах 
актуальної на той час концертної естетики. 

Принципово змінилася стратегія функціонування філармоній в 
країнах з «радянським» минулим. В усіх республіках Радянського 
Союзу філармонії перетворювались на державні організації із 
політикою жорстокої монополізації концертної діяльності та суворими 
адміністративним ресурсом управління ними. З одного боку тотальний 
державний контроль дозволяв отримувати закладам культури й повне 
державне фінансування, а з іншого – ідеологічне орієнтоване мистецтво 
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мало виконувати у більшості дві основні функції – пропагандистську та 
просвітницьку. Відповідно, коли дана система розпалася, а звичні 
стратегії управління-впливу було зруйновано, всі філармонійні 
організації зіткнулися із новим викликом-дилемою: заробляння грошей 
чи повільне згасання та занепад? Крім політичних та економічних 
чинників дані трансформаційні процеси співпали із з загальними 
викликами сучасної культури, яка поступово (або стрімко) входила в 
постіндустріальну епоху із новими правилами побутування мистецтва 
та стратегіями управління ним. Наразі директори-реформатори 
пострадянських концертно-філармонійних установ починають активно 
використовувати досвід інших країн.  

В такій ситуації паралельно також виникає потреба у нових кадрах та 
арт-менеджерських ресурсах. Відповідно відчувається вада не лише у 
особистостях: осмислення філармонії як системного явища вимагає 
теоретичних розробок та наукових узагальнень, складність яких полягає у 
поєднанні та співставленні висхідних принципів галузей наукового пізнання 
(таких як соціологія, економіка, мистецтвознавство, культурологія, 
психологія, соціальна філософія із цілим ресурсом міжгалузевих зв’язків із 
музичною культурологією, музичною соціологією, соціальною психологією, 
психологією сприйняття, теорію комунікації, регіоналістикою тощо). 

Відповідно унаочнюється як провідна наступна тенденція у 
розумінні важелів організації концертно-філармонійного процесу: 
сучасна філармонія тільки тоді стає успішним художньо-мистецьким 
проектом, коли у своїй роботі передбачає системність та довготривалу 
стратегію. Продюсер-академіст як ключова постать організації такого 
проектування не може бути функціонером (у традиційному сенсі), що 
«оперативно» виконує термінові та часто спонтанні доручення «згори» 
(філармонія це не агітбригада художньої самодіяльності). Професійна 
повага – одна із складових «гуманітарної аури» (Л. Костенко), яка 
формує філармонійний дискурс як системне та тривке художньо-
мистецьке утворення, проект. Відповідно «музичний» менеджмент як 
теорія управління всфері музичної культури продовжує дану тенденцію 
та, починаючи із 90-х років ХХ ст. активно формує власні теоретичні 
управлінські моделі та узагальнення. Данні напрацювання є необхідним 
«багажем» для тих управлінців, які формують довготривалі стратегії 
розвитку філармонійного життя, не покладаючись лише на власний 
досвід (який теж є категорією, що постійно змінюється). 

Важливо, що за останні двадцять років українські філармонії 
пережили трансформації, тотожні загальним суспільно-політичним змінам 
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в країні. Болісне та кризисне відходження від радянської системи 
організації концертного життя спонукало до активних пошуків нової 
концептуальної та управлінської парадигми. Наразі цей процес не є 
завершеним: формування власної стратегії із залученням новітніх 
концепцій громадянського та інформаційного суспільства, регіоніки та 
мультікультуралізму вимагає всебічного теоретичного осмислення, а 
чинник рентабельності та економічної доцільності спонукає до більш 
динамічної та сучасно-орієнтованої арт-управлінської активності. 

Розглянемо деякі «проблемні» напрямки, які потребують осмислення з 
позиції проективної роботи та довготривалих стратегій формування засад 
філармонійного життя та впливу на культурно-організаційну інфраструктуру.  

По перше, в сучасному глобальному світі із значними факторами 
мультикультурності та полікультурності не може існувати жодного 
потужного філармонійного організму без міжнародного дискурсу. Поняття 
«глобальність» передбачає не лише констатацію масштабних змін, в яких 
опиняється будь-яких суб’єкт культурної діяльності. Важливо розуміти, 
що в даному концепті узагальнюється стратегія інтеграції народів та 
культур, яка, не в останню чергу, базується на глобальних ресурсах 
комунікації. Іншими словами, якщо для творчої особистості доби 
Відродження «відчування» себе «громадянином світу» було, все ж таки, 
умоглядною світонастановою, то для представників сучасних мистецьких 
еліт – це, скоріш, «технічна» характеристика «швидкого» пересування та 
спілкування. Відповідно міжнародні зв’язки – це фактор успішності 
проведення проектів, врахування якого актуалізує традиційні форми 
філармонійних концертів. Але необхідно не забувати й формулу – «мислити 
глобально, а діяти локально», яка якнайкраще ілюструє бачення філармонії с 
позиції її локації як певного культурного простору. У такому поєднанні 
філармонія та філармонійне життя певного культурного локусу (міста, 
регіону, держави) постає як унікальне утворення, у якому поєднуються 
численні функції, методи та форми організації культурного простору.  

Досить красномовно даний напрямок стратегічного проектування 
філармонійного життя як культурної локації демонструється наступними 
прикладами: у потужних культурних центрах Європи, Америки, Австралії та 
Азії філармонії отримують нові модернові будівлі. Розбудова таких сучасних 
комплексів як Берлінська філармонія (архітектор Берхард Ганс Генрі Шарун), 
Лінкольн-центр1 у Нью-Йорку із окремою будівлею Евери-фішер-холом 
(приміщенням нью-йоркської філармонії), Паризька філармонія (архітектор 
                                                 
1 Цікаво, що комплекс Лінкольн-центру знаходиться у стані постійної розбудови, що 
також демонструє його відкритість актуальним культурно-мистецьким процесам. 



КИЇВСЬКЕ МУЗИКОЗНАВСТВО  №53                                                                                   ПРОБЛЕМИ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ  
                                                                                                                                    ТА СУЧАСНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ КОНТЕКСТ 

162 
 

Жан Нувель), Symphony Hall у Шанхаї демонструють процеси інтеграції 
традиційних естетико-художніх форм (наприклад концерту симфонічної 
музики) в сучасний культурний простір. Ультрасучасні, багатошарові 
концертні зали філармоній з одного боку продовжують традиції 
популяризації та побутування класичної музики, а з іншого – формують нові 
актуальні художні простори, відкриті для експериментів та змін. 

Таке переформатування філармонії як локусу передбачає й залучення 
молодого креативного класу (і не тільки із музикантського середовища). 
Створення «модного» іміджу закладу, але із чітким усвідомленням 
власного унікального місця в художньому процесі (елітарність, 
«філармонійне середовище») – ось одна із стратегій арт-управління.  

Але, що важливо, «філармонійне середовище» як локація – це не тільки 
місце, будівля; це і певний імідж та бренд, який «спрацьовує» і за межами 
традиційного побутування музики у концертному залі. Наприклад кожного 
літа оркестр нью-йоркської філармонії дає в парках п’яти районів міста 
безкоштовні концерти для всіх бажаючих. Власне це розповсюджена та стала 
традиція, яка спостерігається у багатьох музичних центрах світу. Та необхідно 
вбачати в ній не тільки та не стільки просвітницьку функцію (наблизити 
академічну музику до тих, хто, із різних причин, спеціально, не прийде до 
концерту у філармонію), а розуміти такого роду проекти як спосіб освоєння 
нових просторів звучання та «життя» музики як фактору урбаністики.  

Відповідно правлінцю-академісту необхідно чітко усвідомлювати 
пріоритети завдань, які виконують такі ключові в організаційній роботі 
постаті як «музичний продюсер», менеджер та «підприємець» (тим більше, 
дані сфери мають «щільні зазори» між собою). Продюсер – це організатор 
творчого проекту, менеджер – безпосередній управлінець-виконавець 
проекту, а підприємець – його економічний керівник. Настільки необхідно 
поєднувати одній людині дані функції, або, навпаки, керуючись принципом 
вузького професіоналізму, делегувати економічні та менеджерські обов’язки 
спеціалістам, сказати складно. В обох випадках, нажаль, управління 
філармонійним життям не дає гарантій успішного проектування.  

Відомо, що витрати таких мистецьких організацій як філармонія 
перевищують фактичний дохід, і аби перекрити дані видатки, необхідно, з 
одного боку, залучати комерційні проекти, приватні та суспільні внески, а 
з іншого, враховувати, що в сучасній культурі формується підхід, який 
дозволяє аналітикам в галузі економіки та управління художньою 
культурою говорити про необхідність збільшення субсидування творчої 
діяльності. Відомий американський дослідник економічних засад 
виконавства Вільям Баумоль у роботі «Виконавські мистецтва: економічна 
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дилема» доводить, що сфера художньої культури ніколи не перевищить 
рентабельність виробництв товарів та послуг, бути завжди дотаційною – 
її доля [1, с. 10]. Відповідно в межах класичної та неокласичної 
економічної теорії такий підхід є виправданим та логічно обумовленим. 
Але якщо подивитись на проблему з позиції економіки культури, вякій 
людина змінюється і не завжди чинить раціонально, то, здавалось би, 
очевидні судження та ідеї знаходять інше втілення та актуалізацію. 
Такий підхід потребує теоретичної ревізії, яка, на наш погляд, може 
позитивно вплинути на методологію, стратегію та форми організації та 
управління мистецькими закладами, такими, як філармонія. 

По-перше, в межах культурної (еволюційної) економіки 
висувається ідея про відмінність між художніми благами та 
традиційними товарами та послугами. Відповідно традиційна економіка 
не бачить між ними ніякої принципової різниці, наголошуючи на тому, 
що будь-яка річ в культурі має споживацьку вартість, обираючись 
споживачами виходячи із доступних коштів; отже квиток на концерт 
симфонічного оркестру сутнісно нічим не відрізняється від придбаної в 
магазині пари взуття. Хоча і квиток і пара взуття мають, наприклад, 
однакову вартість, але в культурологічній площині, розходяться в 
оцінці їх культурної цінності (а не економічної). Купляючи квиток 
споживач отримує безперечний зиск – «додатковий» культурний 
імпульс входження та підтримки загальної «гуманітарної аури», 
завдячуючи якій ідея економічної «корисності» не витримує критики в 
пункті розуміння природи культурних благ. Саме тому розбіжність 
змісту понять «економічна цінність» та «культурна цінність» в сфері 
філармонійного життя потребує прискіпливої дослідницької уваги.  

Сутність концертної діяльності філармонії полягає у тому, що для 
«споживача» якість «культурного блага» залишається заздалегідь 
невідомою (в творчих індустріях не можна завчасно визначити чи буде 
концерт вдалим або провальним, чи знайде відгук у слухачів новий твір 
сучасного композитора або ні). Відповідно важливим супроводжуючим 
чинником просування філармонійних заходів є діяльність критиків, в якій і 
усувається подібна інформаційна асиметричність: критик не може 
гарантувати справдження власних очікувань (він не оракул), але 
ретранслювати свій власний досвід оцінки та судження – його 
професійний обов’язок. Звісно, крім змісту критичної оцінки необхідно 
говорити і про форми її ретрансляції. Сучасна медіа-індустрія пропонує 
відкриті інформаційні ресурси та платформи. Філармонія в особі її 
адміністрації має активно використовувати «сигнальну» функцію 
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художньої критики: вирощувати власні кадри або активно залучати для 
співпраці впливових та іменитих «друзів». Тобто крім комерційних 
рекламних проектів просування товару (концерту) для філармонії 
необхідно створювати контекстний мистецький дискурс: цінність 
філармонійних заходів можна та слід підвищувати за рахунок «освіти» 
публіки як підвищення її кваліфікації споживача. Принаймні таке 
художнє середовище зацікавлене у створенні та розбудові громадського 
мовлення, яке, нажаль, більше постулюється, ніж підтримується 
українською державою. Спираючись на досвід інших країн можна 
констатувати, що діяльність та благополуччя філармоній не в останню 
чергу залежить і від того, наскільки держава зацікавлена в розбудові 
телеканалу «Культура» та інших стратегічних каналів просування 
власного культурного продукту. Отже культурну цінність філармоній (на 
відміну від економічної) можна осягнути, враховуючи контекстні 
складові, на яких формується людська індивідуальність, на вершині 
потреби якої (за А. Маслоу) знаходиться потреба в самореалізації. 

По-друге, програють ті філармонії, які тримаються за традиційне 
уявлення про те, що культура твориться лише зусиллями обдарованих або 
геніальних одинаків-особистостей і, відповідно, у справі управління та 
проектування не враховують чинник тотальної індустріалізації сфери 
мистецтва як ознаки сучасного культуротворчого процесу. На відміну від 
економічних галузей, галузь культури безперервно розширюється за рахунок 
залучення у неї все більшої кількості людей (індустріалізація культурної сфери 
потребує й притоку кваліфікованих кадрів). Тому на діяльність філармонії 
необхідно дивитись як на одну із економічних інфраструктур міста із власним 
людським ресурсом, що постійно розширюється та якісно змінюється.  

Крім того елітарна музика в системі творчих індустрій традиційно 
займає сегмент політичної та економічної влади еліт (В. Парето). В 
нашій країні тема еліт наразі стоїть досить гостро, відповідно й 
залучення даного чинника (політична та економічна елітарність) в 
проектний ареал управління філармонією може послугувати одним із 
шляхів формування успішної стратегії просування класичного 
мистецтва як «престижного споживання». Так спектр відвідувачів 
розширюється за рахунок того, що в філармонійні зали приходять не 
тільки люди, для яких музика була і є потребою; наразі формується 
аудиторія, яку цікавить момент престижу та суспільної ваги.  

Розуміючи весь комплекс проблем, пов’язаних із формуванням 
нових актуальних стратегій філармонійного побутування мистецтва можна 
зробити певні висновки. В першу чергу необхідно враховувати, що 
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просвітницька діяльність, концертний менеджмент, організація виступів 
творчих колективів, агентські функції та концерні зали – це все різні 
структури всередині філармонії, які мають власну лінію розвитку та 
стратегічні завдання (тобто існують та розвиваються за власними 
законами). Відповідно управління філармонією потребує багаторівневого 
менеджменту, в якому технічно-процесуальні завдання не заважають 
культурно-проектній стратегії та навпаки. Хибно уявляти філармонію як 
велику фабрику, в якій спеціалісти різних галузей (мистецьких, 
адміністративних та економічних) курирують певні напрямки (кадри, 
концерти, програми, реклама, планування тощо) – при такому підході 
відсутня система взаємних зобов’язань. Як доведено вище, лише проектна 
діяльність, при якій кожний мистецький проект є унікальним і, відповідно, 
потребує особливої організації та фінансування, допоможе зняти докорінне 
протиріччя між естетико-художніми, соціальними та економічними 
структурами філармонії, привести їх до гармонійного найдоцільнішого 
співіснування та взаємодії. По-друге, будь-яке явище в сучасній 
інформаційній культурі вимагає створення контексту її побутування. 
Відповідно філармонійним управлінцям треба спрямовувати зусилля не для 
конкурування із масовою культурою, а створювати професійні об’єднання та 
платформи, в межах яких обмінюватись ідеями, інформацією та проектами. 

1. Baumol W., Bowen W. Performing Arts : The Economic Dilemma / W. Baumol, 
W. Bowen. – Massachusetts : The MIT Press, 1968. – 598 p.  

Рожок Олександр. Філармонія в музичній культурі сьогодення: від 
парадигми управління до парадигми проектування (методологічний 
аспект). Стаття присвячена актуальним проблемам формування стратегії 
управління філармонією в умовах сучасного культуротворення. Доведено, що 
успішність філармонійного життя регіону визначається якістю проектної 
діяльності, в якій об’єднуються всі структурні складові закладу.  

Ключові слова: філармонія, управління, проект, стратегія, культура. 

Рожок Александр. Филармония в музыкальной культуре 
современности: от парадигмы управления к парадигме проектирования 
(методологический аспект). В статье раскрываются актуальные проблемы 
формирования стратегий управления филармонией в условиях современной 
культурной динамики. Обосновано, что успешность филармонической 
жизни региона определяется качеством проектной деятельности, в которой 
объединяются вес структурные составные институции.  

Ключевые слова: филармония, управление, проект, стратегия, культура. 



КИЇВСЬКЕ МУЗИКОЗНАВСТВО  №53                                                                                   ПРОБЛЕМИ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ  
                                                                                                                                    ТА СУЧАСНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ КОНТЕКСТ 

166 
 

Rozghok Alexandr. Philharmonic in the musical culture of today: from 
the management paradigm to the paradigm of the project (methodological 
aspect). In the article the actual problems of formation Philharmonic management 
strategies. It is proved that the success of the Philharmonic life of the region is 
determined by the quality of the project activity, in which the combined weight 
of the structural components of the institution. 

Key words: philharmonic, management, design, strategy, culture. 

Виктор Павелко 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ МАНЕРЫ 
ДЕКСТЕРА ГОРДОНА В ЕВРОПЕЙСКИЙ ПЕРИОД ТВОРЧЕСТВА 

(НА ПРИМЕРЕ ПЬЕС «CHEESE CAKE» И «BENJI’S BOUNCE») 

Декстер Гордон мне всегда представлялся гигантским деревом. Этаким 
огромным старым дубом, что возвышается посреди поля. Высокий, в хорошо сидящей 

шляпе, симпатичный, молчаливый тенор-саксофонист… 
Харуки Мураками «Джазовые портреты» 

Декстер Гордон (Dexter Gordon) – выдающийся джазовый музыкант и 
композитор, написавший огромное количество превосходных композиций. 
Гордон является одним из ярчайших саксофонистов XX века. Он обладал 
собственным неповторимым звучанием, к тому же, был первым 
саксофонистом, который стал исполнять би-боп на тенор-саксофоне. 

Современник Декстера Гордона, американский джазовый альт-
саксофонист и композитор Ленни Нихаус (Lennie Niehaus), замечал: «Когда 
бы и где бы ни появился Декстер Гордон – это всегда было событие, 
праздник жизни музыки, который передавал его инструмент. Саксофон 
иногда выглядел как игрушка в его руках, но никогда так не звучал» [6]1. 

Несмотря на то, что имя Декстера Гордона известно каждому 
джазовому музыканту, а игра его стала эталоном для многих поколений 
исполнителей, на сегодняшний день, к сожалению, в украинском и 
российском искусствоведении практически нет работ, касающихся 
жизни и творчества музыканта. Все доступные исследования дают 
лишь разрозненные сведения о его творческой биографии. Это и 
определило актуальность данной публикации. 

В статье сосредоточено внимание на периоде жизни Гордона, 
который можно по праву считать «пиком» творческой активности 
музыканта. Речь идет о четырнадцати годах, проведенных Декстером в 

                                                 
1 Все переводы иностранных источников выполнены автором данной статьи. 


