
«Свої натхнення і жагу я віддаю, мов часточку живу….» 
 

4 травня 2018 року в Концертній залі Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса 

Грінченка відбувся концерт Ансамблю струнно-щипкових інструментів  «ANIMA»  під керівництвом 

старшого викладача кафедри інструментально-виконавської майстерності, лауреата всеукраїнських і 

міжнародних конкурсів Лідії Олександрівни Сахарової. 

 

 Ансамбль «ANIMA» -  Лауреат І премії Третього Міжнародного конкурсу Євгена Станковича та володар 

Гран-прі конкурсу-фестивалю «Сходинки до майстерності» (м. Кропивницький)  

Сахарова Л.О. – систематично бере участь у концертах і конкурсах, в тому числі за кордоном (Німеччина, 

Польща). 

 



У програмі прозвучали дуети легендарних композиторів різних епох та твори в оркестровому 

аранжуванні Лідії Сахарової: 

1. Антоніо Вівальді. Концерт D-dur для гітари з оркестром 

2. Жак Ібер. Дует з двох мініатюр «Парабола» та «Антракт» 

3. Адам та Марек Мікульські  «Історія одного знайомства» 

4. Астор П’яццолла. Сюїта «Історія танго» в чотирьох частинах 

5. Альфред Шнітке «Пантоміма» з «Старовинної сюїти» 

6. Жорж Бізе, Родіон Щедрін «Танець» з «Кармен сюїти» 

7. Бела Барток «Два румунських танці» з циклу «Шість румунських танців» 

8. Мирослав Скорик «Іспанський танець» 

 

 

 



Твори виконували також студенти (клас старшого викладача Л.О.Сахарової): 
Віра Ришкова і Орест Бушак, лауреати всеукраїнських та міжнародних конкурсів,  
Віктор Сікорський та Микола Жадан, лауреати всеукраїнських конкурсів.  
У програмі брав участь спеціальний гість – Іван Мінін, учень солістки ансамблю Віри Ришкової, які разом 
виконали  «Токату» Пітера Хортона.  

 

Концерт коментували його учасники і глядачі: 

«Під час виконання, час здається короткою миттєвістю! Ми не помітили, як минуло півтори години! 

Особисто я чекала цього концерту близько двох років і сьогодні настільки щаслива, що мені бракує слів» 

(Поліна Теслюк, студентка 4 курсу, учасниця ансамблю). 

«Нам пощастило навчатися і переймати досвід у Лідії Олександрівни Сахарової! Я тішуся, що потрапила в 

цей колектив, де всіх окутує сімейна атмосфера, створити яку підвладно лише педагогу і музиканту від 

Бога!» (Анастасія Лукій, студентка 4 курсу, учасниця ансамблю). 

«Настільки тонко. Дуже вразило piano. Найскладніше для музиканта – «мистецтво грати piano». Характер 

піднесеного академічного концерту. Цілком готовий філармонічний гастрольний колектив… Інструменти 

не звичні, але звучали академічно, рельєфно і відшліфовано… Сахарова Лідія Олександрівна – в ній 

стільки енергії, професіоналізму, музики. Концерт був дуже цікавим, навіть для професіоналів!» 

(Полянський В’ячеслава Анварович, професор кафедри, заслужений діяч мистецтв України)  

Ведуча – Дар’я Баглай, 

Звукорежисер -  Богдан Карпук 

Режисер – доцент кафедри естрадного та академічного вокалу  Д.А.Лєвіт 

 



 

 


