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Тетяна Батицька, аспірантка Інституту мистецтвознавства, фольклорис-
тики та етнології ім. М. Рильського – «Сергій Данченко – мистецький 
керівник Театру ім. М. Заньковецької (1972–1978)».

Лариса Брюховецька, кінознавець, головний редактор журналу «Кіно-
Театр» (Києво-Могилянська академія) – «Актори Театру ім. М. Занько-
вецької в кіно».

Дискусія

14:00 – Презентація І книги чотиритомного видання: «Національний ака-
демічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької. Час 
і долі» (Дзеркальна зала Львівського національного університету ім. Івана 
Франка, вул. Університетська, 1).

18:00 – Перегляд прем’єрної вистави Театру ім. М. Заньковецької «Марія 
Заньковецька» І. Рябокляча (Національний академічний український драма-
тичний театр імені Марії Заньковецької, вул. Лесі Українки, 1).

Нацiональному академiчному 
украiнському 

драматичному театру 
iменi Марii Заньковецькоi 

100 рокiв



П’ятниця, 17 листопада 2017 р. 

Дзеркальна зала, Львівський національний 
університет ім. І. Франка, вул. Університетська, 1.

10:00 – Слово до учасників конференції: 
Володимир Мельник, доктор філософських наук, професор, ректор 
Львівського національного університету ім. Івана Франка.

Андрій Мацяк, заслужений діяч мистецтв, генеральний директор На-
ціонального академічного українського драматичного театру ім. Марії 
Заньковецької. 

Федір Стригун, народний артист України, лауреат Національної пре-
мії України імені Т. Шевченка, академік НАМ України, головний ре-
жисер Національного академічного українського драматичного театру 
ім. Марії Заньковецької.

Виступи учасників конференції:

Ганна Веселовська, доктор мистецтвознавства, професор кафедри 
театрознавства Київського національного університету театру, кіно і 
телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого – «Київський період: від На-
ціонального до Театру ім. М. Заньковецької (1917–1922)».

Роман Лаврентій, магістр, старший викладач кафедри театрознавства 
та акторської майстерності Львівського національного університету 
ім. Івана Франка – «Запорізький період Театру ім. М. Заньковецької 
та період евакуації (1932–1944)».

Богдан Козак, лауреат Національної премії України імені Т. Шевчен-
ка, народний артист України, академік НАМ України, професор, заві-
дувач кафедри театрознавства та акторської майстерності Львівського 
національного університету ім. Івана Франка – «Олександр Загаров і 
Театр ім. М. Заньковецької (1926–1927)».

Майя Гарбузюк, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри театро-
знавства та акторської майстерності Львівського національного універ-
ситету ім. Івана Франка – «Заньківчани у Львові: перші роки адап-
тації (1944–1947)».

Борис Мірус, народний артист України, актор Національного ака-
демічного українського драматичного театру імені Марії Заньковець-
кої – «Репресовані заньківчани».

Світлана Максименко, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри 
театрознавства та акторської майстерності Львівського національного 
університету ім. Івана Франка – «Петро Сорока. Невідомі сторінки 
життєвої та творчої біографії».

Дискусія

15:00 – Перегляд виставки, присвяченої 100-літтю Національного ака-
демічного українського драматичного театру імені Марії Заньковець-
кої (Національний музей у Львові імені А. Шептицького, проспект 
Свободи, 20).

18:00 – Перегляд вистави Театру ім. М. Заньковецької «Украдене щас-
тя» І. Франка (Національний академічний український драматичний те-
атр імені Марії Заньковецької, вул. Лесі Українки, 1).

Субота, 18 листопада 2017 р. 

Аудиторія 249, Львівський національний університет ім. І. Франка,
вул. Університетська, 1.

10:00 – Виступи учасників конференції:

Христина Новосад, магістр, аспірантка кафедри театрознавства 
Київського національного університету театру, кіно і телебачення 
ім. І. К. Карпенка-Карого – «Олександр Радченко – завідувач музич-
ної частини Театру ім. М. Заньковецької (1930–1968)».

Богдан Козак, лауреат Національної премії України імені Т. Шевченка, 
народний артист України, академік НАМ України, професор, завідувач 
кафедри театрознавства та акторської майстерності Львівського націо-
нального університету ім. Івана Франка – «Борис Тягно – мистецький 
керівник Театру ім. М. Заньковецької (1948–1964)».

Андрій Матюнка, студент 5 курсу кафедри театрознавства та ак-
торської майстерності Львівського національного університету ім. Іва-
на Франка – «Анатолій Ротенштейн – режисер Театру ім. М. Зань-
ковецької  (1951–1964)».

Вікторія Солов’юк, студентка 6 курсу кафедри філософії мистецтв 
Львівського національного університету ім. Івана Франка – «Анатолій 
Горчинський – режисер Театру ім. М. Заньковецької (1956– 1965)».


