


У київських музичних колах ходить чутка: одного разу у приватній 
розмові Єлизавета ІІ назвала Валентина 
Сильвестрова одним зі своїх улюблених композиторів 
сучасності. Королівська пресслужба нічого не повідомляла з приводу, 
проте особистість Сильвестрова дає всі підстави для подальшого 
переказу цієї історії. Високо цінований міжнародною музичною 
спільнотою, він лишається загадкою для широкої публіки. 

Документальна стрічка «Сильвестров» присвячена творчості 
видатного українського композитора і розповідає про основні віхи його 
життя. Автори приділяють належну увагу періодам творчості 
Сильвестрова: авангарду 1960-х, що був відсунений 
радянською епохою соцреалізму на маргінес, постмодернізму 
(основному захопленню Валентина Васильовича у 1970-ті), 
метафоричній музиці, а також найновішим творам, що зачаровують 
інтелектуальну публіку по всьому світу. 

Водночас фільм зовсім не схожий на традиційну кінобіографію. Це 
передовсім споглядання, сповідь, історія видатного таланту на тлі 
контроверсійної епохи, авторський погляд на особистість генія у всій 
його химерності, незвичності та емоційній глибині
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Якби мене попросили назвати ім'я сучасного композитора, то
першим я згадав би Сильвестрова. Він безумовно є
найцікавішим композитором сьогодення, навіть якщо більшість буде 
здатна збагнути це набагато пізніше

Арво Пярт, 
естонський композитор
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Валентин

Сильвестров
Український композитор, Народний артист України, лауреат
Національної премії України імені Тараса Шевченка. Закінчив Київську 
державну консерваторію (клас Бориса Лятошинського).

У 60-ті роки входить до творчої групи “Київський авангард”,
представники якої відкрили нову сторінку історіїї української музики. Був 
виключений зі Спілки композиторів за відступ від канонів соцреалізму – 
панівного ідеологічного методу культури СРСР. У 70-ті захоплюється 
постмодернізмом, називаючи свій стиль “метамузикою”. Нині у його 
творчій орбіті духовна музика: “тихі пісні”, багателі (“музичні вірші без 
слів”), постлюдії, псалми на слова Тараса Шевченка.

У жовтні 2019 року в Києві відбулась прем’єра Дев’ятої симфонії
Валентина Сильвестрова

(1937)
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частина перша

Вірус 
виразності

Маестро під час студійних записів його хорових творів на слова 
Тараса Шевченка: “Світає, край неба палає...” (Національна 
заслужена академічна капела “Думка”, художній керівник Євген Савчук), 
“Садок вишневий” (Муніципальний камерний хор “Київ”, художній 
керівник Микола Гобдич). Ми також почуємо авторське виконання гімну 
України, музику до якого Валентин Сильвестров написав 

під впливом подій на Майдані взимку 2014 року



частина друга

Зона пам’яті
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Бесіда режисера з Валентином Сильвестровим у 
редакції видавництва “Дух і Літера”. Композитор розповідає і про 
буденне, і про вічне, і про неминуче



Місце дії – Лютеранська кірха Святої Катерини у Києві. Тут триває 
репетиція знаного у світі дитячого хору “Щедрик“ (художній керівник 
Маріанна Сабліна). Діти виконують твір Валентина 
Сильвестрова “Алілуя”. Композитор дає свої поради й оцінки, 
намагаючись досягти ідеальних темпу і динаміки. Завершальна сцена 
фільму – у помешканні маестро, де він прощається зі знімальною групою 
і наостанок вмикає запис вальсу-колискової. “Здається, – говорить 

Сильвестров, – під цю музику обертається Земля...

частина третя

Alleluia
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редакції видавництва “Дух і Літера”. Композитор розповідає і про 
буденне, і про вічне, і про неминуче
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Випускник Київського інституту театрального мистецтва імені 
Карпенка-Карого, понад 10 років працював на Українській студії 
хронікально-документальних фільмів, за 35-річну кар’єру в кіно зняв 
близько 40 документальних стрічок.

Його роботи брали участь та були відзначені нагородами на численних 
міжнародних кінофестивалях, зокрема “Молодість” (Київ, Україна), DOC 
Leipzig (Лейпциг, Німеччина), IDFA (Амстердам, Нідерланди), Vision du 
Reel (Ніон, Швейцарія), Margaret Mead Documentary Film Festival (New 
York, USA), Краківський МКФ (Польща), Фестивалі короткометражних 
фільмів в Оберхаузені (Німеччина), Mediawave (Дьйор, Угорщина), 
Одеському міжнародному кінофестивалі.

Сергій Буковський — Народний артист України, лауреат Національної 
премії України імені Тараса Шевченка, володар Національної телевізійної 
премії “Телетріумф” та першої Національної кінопремії “Золота Дзиґа”.

У 2014 році заснував навчальну програму МайстерняDOC для
документалістів-початківців.

Більше: www.sergey-bukovsky.com

РЕЖИСЕР

Сергій
Буковський



Продюсер, член правління Міжнародного фестивалю документального 
кіно про права людини Docudays UA, член Європейської кіноакадемії, 
Національної спілки кінематографістів України та Європейської 
документальної мережі (EDN). Працював як незалежний журналіст, 
сценарист, режисер.

У 1992-у заснував у Харкові кінокомпанію «МаГіКа-фільм» – одну з 
перших незалежних продакшн-компаній в Україні
(www.magikafilm.com.ua).

З 2003 року автор, один із засновників і перший керівник 
Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини 
Docudays UA, а також Мандрівного фестивалю документального 
Docudays UA в регіонах України (www.docudays.org.ua). 

Член журі багатьох українських, міжнародних і телевізійних 
кінофестивалів. Продюсер понад 50документальних та анімаційних
фільмів

Геннадій
Кофман

ПРОДЮСЕР



Сергій Михальчук – український кінооператор, фотограф, Заслужений 
діяч мистецтв України (2014), володар численних нагород, зокрема 
«Найкращий оператор» на міжнародному кінофестивалі у 
Сан-Себастьяні (2002), Срібного ведмедя Берлінале (2016), 
української національної кінопремії «Золота Дзиґа» за найкращу 
операторську роботу (2019)

Сергій
Михальчук

ОПЕРАТОР-
ПОСТАНОВНИК

ЗМІНИТИ ФОТО



Ігор Барба – звукорежисер, Заслужений діяч мистецтв України, 
працював на Київській кіностудії науково-популярних фільмів. 

У його творчому доробку 400 ігрових, науково-популярних,
документальних та рекламних фільмів, зокрема “Точка роси”, 
“Зайвий” (реж. Сергій Лосєв); “Небезпечно вільна людина”, 
“Базіль” (реж. Роман Ширман); “Вірний Руслан” (реж. 
Володимир Хмельницький); серіал “Леся плюс Рома” (реж. 
Олександр Даруга); “Назви своє ім’я”, “Живі”, “Головна роль” 
(реж. Сергій Буковський). Чимало з них відзначені нагородами 
міжнародних кінофестивалів. 

Викладач Київського національного університету культури і 
мистецтв

Ігор
Барба

ЗВУК



Борис Петер – звукорежисер, закінчив Київський національний університет 
театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого. 

Працював над численними фільмами, що були нагороджені на 
міжнародних фестивалях, серед них: “Подорожні” (реж. Ігор 
Стрембіцький); “Живі” (реж. Сергій Буковський); “Вагріч і чорний квадрат”, 
“Михаїл і Даниїл” (реж. Андрій Загданський); “Діксіленд”, “Українські 
шерифи”, “Вулкан” (реж. Роман Бондарчук); “Тато — мамин брат” (реж. 
Вадим Ільков)
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