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АВТОБIОГРАФlЯ
остапович IBaH Iванович

Украtнець, нароduвся Il mравня 1988 у Чернiвцяп
композumор, duрuzенm. Спiвзасновнллк Го ucollegiam Мusiсum", оdнойменноzо калrерноzо
оркесmру mа муачноi аfенцti.

Закiнчив Львiвську середню спецiалiзовану музичну школу-iнтернат iM. С. Крушельницькоi,
Львiвську нацiональну музичну академiю iM. М. Лисенка в якiй отримав квалiфiкацiю артист
оркестру, ансамблю, педагоц дириrент духового оркестру та композитор.

Закiнчив Нацiональну музиtIну академiю УкраiЪи iM. П. Чайковського (КиiЪ) зi
спецiальностi "диригент симфонiчного оркестрУ'у класi народIого артиста УкраiЪи В. Здоренка.

ВипускнИк "ЗимовОi школи"(МайстеркуРс) МоскоВськоi дерЖавноi KoнcepBaTopii iM.
П. Чайковського iз класу композицii (2009).

Лауреат I премiТ на Всеукраiнському KoHKypci диригентiв (Херсон, 20|2).

Автор iдеi та диригент концертного виконilння у Львовi першоi опери, яка дiйшла до наших
днiв, "Еврiдiка" Якопо Перi спiльно зi студентами,Львiвськоi нацiональноi музичноi академii iM.
М. Лисенка(20|2)

Активний rIасник майстеркурсу диригента Юрiя CiMoHoBa з симфонiчним оркестром
МосковськоТ фiлармонii (20 1 3).

ЩириГент симфонiчного оркестру Iвано-Франкiвськоi фiлармонiТ (2013 - 2015).

один iз дириrентiв Всеукраiъського ювiлейного турне присвяченого святкранню ювiлею
композитора М.Скорика (20 1 3).

Керiвник фестивалю "Щнi музики Бахd' (Львiв, 201 4).

Один iз засновникiв кал,tерного оркестру Collegium Musicum, дириrент оркестру (з 2015

року. Львiв).

Художнiй керiвник мiжнародrого фестивалю "Бах Маратон" (Львiв, 2015)

Хушожrriй керiвник фестивалю "Lviv Hindemith fest" (2015)
Фесmuваль провоduвся спiльно з посольсmвом Феdераmuвноi'республiкч Нiмеччuна.

Учасник Всеукраiнського культурного форуlrtу "Га-iliцiя Кlпът" (XapKiB, 2016)

Спiвзасновник МiжнародIого конкурсу композиторiв у Львовi (2016).

Спiвавтор програми про класичну музику на онлайн-радiо Radio SKOVORODД.

Куратор проекту "Музичний салон в Картиннiй галереi"'"

Спiльнuй проекm Collegium Мusiсum mа Львiвськоi'нацiональноi'zалереtмuсmецmв
iм.Б.Всlзнuцькоzо.

Постiйний r{асник фестивалю "Нiч у Львовi" (з 2012 року)

Учасник фестивалю "Odessa Classics" (20|7)



АртистичНий директОр фестива,чю "Лю.щевич Фест'' (20|7, Львiв).

спiвпрацював iз Нацiонаrrьним симфонiчним оркестром Уцраiъи, Симфонiчним оркестром
московськоi фiлармонii, Камерним оркестром MicTa Каунас (литва), Молодiжним симфонiчним
opкecTpoМ "INSO-Lviv", Камерним хором "6*1ц5?'(Ужгород), Симфонiчним оркестром IBaHo-
Франкiвськот фiлармонii, Камерними оркестрами Тернопiльськот та Рiвненськоi фiлармонiй.

Спiвпрацюе з такими вiдомими музикантами як Лев Маркiз (Нiдерланли), Сiгiзваllьд
Кьойкен (Бельгiя), Андрей Гаврiлов (Швейцарiя), Сергiй Островський (Швейцарiя), Антонiй
Баришевський (УкраiЪа),,Щенис CeBepiH (Швейцарiя), Кирило Шарапов (УrсраiЪа), KpicTiaH Гiльц
(Швейцарiя), Рiхарл Реш (Нiмеччина), Марiя Семотюк (Нiдеранди), Бенджамiн Гiлмор
(Нiдеранди), Мiша Нодельман (Нiмеччина), Петро остапенко, Iгор Завгороднiй, Петро Тiтяев,
Ярослав Мигаль, Алрiан Бодrар,.Щмитро Чонi, Оксана Литвиненко,

органiзатор майстеркласiв для молод.lх виконавцiв спiльно з Львiвською середньою
спецiальною музичною школою-iнтернатом iм.С.Крушельницькоi.

позитивний досвiд спiвпрацi з.щепартаментом культури нацiона_пьностей та релiгiй лодд,
Управлiнням культури Львiвськоi MicbKoi ради, Посольством ФедеративноТ Респфлiки Нiмеччина,
Посольством Королiвства Бельгiя, Австрiйським iооперацiйним бюро у Львовi, завдяки якiй, у
львовi вiлбулпrсь численнi майстеркласи та концерти.

Сушлмостi вiдсугнi.

На даний час працюе бiблiотекарем ЛьвiвськоТ обласноi фiлармонii. nh'l-, е о /17.t
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KoMiciT з коЁкурсного добру

на посаду директора

Львiвського будинку

органноТ та камерноТ музики

Рекомендацi йний лист

Знаю IBaHa остаповича вже багато poKiB. 3 особливим зацiкавленням
спостерiгаю за його творчою дiяльнiстю ocT;lHHi 5 poKiB. Людина доброго
виховання i високоi культури. Чеснiсть, гiднiсть, поряднiсть, вiдповiдальнiсть,
умtiння чупа rподей - якостi, якi харакгеризують IBaHa як Людину; T€UI;IHT

музик.lнта, непiдробна.гпобов до класичноi музики, iнновацii у методах fi
популrlризацii, постiйний творчiй пошук характеризують його як Митця.
повагу i захопленFuI викликас у мене те, що IBaH володiе шпrроким спектром
енциклопедичних зн.lнь в галузi музичного мистецтва, при тому часто його
можна бачити на виставках образотворчого мистецтва i в глядацьких з;шах
драматичних TeaTpiB, i не менше мене дивують його менеджерськi якостi.
Свiдченням цьому цiла низка фестивалiв та концертних з€lходiв , якi BiH
органiзовував протягом ocTaHHix pokiB, i треба зазначити, при мiнiмальних
фiнансових можливостях. Назву деякi з них: фестиваль <flHi музики Баха>>

(Львiв,2014), мiжнародний фестиваль "Б'ах Мараюн" (Львiв,2015), фестиваrrь
"Lviv Hindemith fest" (2015).

IBaH остаповиЧ е спiвзасНовникоМ камерноГо оркестРу Collegium Musicum i арт
директором фестивагIю "Людкевич Фест" (2а\7, Львiв).

IBaH мае двi академiчнi освiти, спiвпрацюе з багатьма симфонiчними
оркестрами (В томУ числi з НацiонаJIьним симфонiчним оркестром УкраiЪи),
неодноразово даррав Львову творчiсть вiдомих музикантiв Уrраiъи,
Нiдерландiв, Бельгii, Швейцарii, Нiмеччини ABcTpii. Мас позитивний досвiд
спiвпрацi з flепартаментом куJIьтури нацiональностей та релiгiй лодА,
УправлiНнrlм куJЬryрИ ЛьвiвсьКоТ MicbKoi ради,та посольсТвами рiзних краiЪ.

Активна дiяльнiсть IBaHa остаповича на благо нашого MicTa, його ясна
позицiя i HoBiTHi пiдходи до працi, його молодiсть i при тому достатньо великий
досвiд музиканта-менеджера, дають MeHi Bci пiдстави пропонувати IBaHa на
посаду директора-художнього керiвника Львiвського Булинку органноТ музики.



Вiрю, що BiH зможе створити су{асну креативну команду i зна.пlо пiдвищити
piBeHb зацiкавленнrl мешканцiв i гостей MicTa цим унiкшrьним закJIадом.

Рекомендую IBaHa остаповиtIа на посаду Щиректора-художнього керiвника
Л ьвiвського Булинку органноi музики.

дктор Львiвського академiчного театру iMeHi Леся Курбаса, лауреат
Нацiона.,rьноТ премiТ Украiни iMeHi Тараса Шевченка

Олег Стефан.
С,Ь,ч,

-..},:-

e-4z -



KoMicii з конкурсного добору
на посаду директора

Львiвського будинку органноi
та KaMepнoi музики

Рекомендацiйний лист

Проаналiзувавши реальний cTilн культурного середовип{а Львова за ocTaHHi роки, i, зокрема,
стан державних м)вичних установ, попри деяке пожвавлення творчого процесу у деяких з
них, що складають нaDкаль абсолютну цgцrтrig15, - неможливо не помiтити появу деякихнових позитивних зрушень i iнЩiатив, за якими стоять KoHKpeTHi особистостi. Що цiеi когорти
людей, якi у тих самих, а частiше це й гiрших )лчIовах, спромоглися творити щось нове,
свiже, не обтяжене старими пострадянськими рудиментtlми, -нaиежить i молодий диригент i
активний культурний дiяч - IBaH остапович. Вважаю, що сприяння iнiцiативi i енергii таких
людей € зiшорукою позитивних змiн у культурному середовищi не лише Львова, а Й Украiни.
СподiваюсЯ, Що, очоливши Львiвський Органний 3ал,-Iван остапович ще бi.rьше примножить
yci хорошi надбання цього мистецького зilкладу Львова, а також зможе вивести його на новий
piBeHb.

Мирон Юсипович,
диригент Львiвського нацiонального

театру опери i балеry iм.С.Крушельницькоi,
Член товариства "Письменники Бойкiвщини'',

"Щостойник Золотого Фонду Бойкiвщини''



IBaH Говорун
131 Лотон Мур Роуд Манчестер М2З 0Р& Великобританiя.

Тел: 078471З6162 Email: Ihovorun@yahoo.com Веб: www.iчапhочоrчп.соm

маю ве.гпаку присмнiсть нtшисати цей рекомендацiйний лист для пана IBaHa
Осталовича. Я знаю IBaHa з 2016 року як спiвзасновника i керiвника проектiв
Collegium Musicum.

Люди, якi добре знають мене, можуть пiдтвердит-r, що зазвичй я не часто
пишу рекомендацii.

Однак, я роблю виняток для IBaHa, оскiльки вИчуваю, що BiH винятковий
Лiдер, Менеджер та Музикант. Радити IBaHoBi створювати музичнi продукти на
ще вищих стандарт;tх, було б недоофнкою.

_ Пан Остапович бере на себе iнiцiативу - вияв.rш€ проблем та ш}ка€ рiшення.
Иого поточна роль вимага€ сиJIьних комунiкативних навичок, i BiH показав, що
не тiльки володi€ цими нilвичками, але також здатний вик-rпакати повaгу та
спiвпрацю в командi Collegium Musicum. BiH показав, цо ма€ чудовi зв'язки, е

розумним чоловiком, та якнаЙкраце пiдходить для cBiry музичноi iндустрii.

IBaH довiв свою перевагу в 1тrравлiннi Collegium Musicum та
продемонстррав здатнiсть одночасно керувати багатьма проектами та
визначати iхню прiоритетнiсть, з високим piBHeM доброчесностi, зв'язкiв,
нtlполегливостi та проявлення iнiцiатив, HaBiTb, якщо це не е обов'язком.
Завдяки cBoiM РR-кампанiям BiH допомiг "Collegium Musicum" створити
позитивним iмiдж у cBiTi.

BiH стане цiнним надбання Львiвського будинку органноi та KaMepHoi
музики. i я наполег,iпаво рекомендую його кандидатуру.

З повагою,
IBaH Говорутt.

(Пiанiсц володар численних мiжнародних вiдзнак, концертуе в Англii, Свропi, Америцi,
вшtускник Royal Nопhеm College of Music)



lvan Ночоruп
1З1 Lawton Мооr Road, Manchester М2З OPR, UK.

Теl:078477З6162 Еmаil:lhоVоruп@уаhоо,соm Web:
www,iчапhочогчп.соm

lt i5 my grеаt pleasure to Write this letter of highest гecommendation fоr Мr, lvan
ostapovych. l have kпоWп lVап Since 2016 When he Was co-founder and aгtist
relationS mапа9еr of colle9ium MuSicUm,

People Who know me Well realise that l usually do not take the time to Write
recommendations.
НоWечеr, lam making an exception fоr lчап aS lfeel that he iS ап exceptional
Leader, Мапа9еr and Musician, То Say lVап make music product Ьу а higher
standard would Ье ап extreme understatement,

Mr. ostapovych takes the initiative to idепtiб/ problems and deviSe solutionS. HiS
current role requires Strong communication SkillS, and he has Shown that not
only haS these SkillS, but that he alSo has the ability to inspire respect and
cooperation in collegium team. Не has Shown that he iS а very Well-connected,
intelligent person With а mind Well-Suited to the World of mUSic indUstry,

lчап has рrочеп to Ье а mаjоr asset to Со legjum Musicum management and has
рrочеп ability to rе5оUrсеfчllу manage and prioritize multiple pюjects
simUltaneouSly, With hiS high level of integrity, connectedneSS, perSiStence and
going beyond the duty. ТhrоUgh his PR campaigns, he helped new паmе of
"collegium MuSicum" 9аiп positive media exposure WorldWide.

5incerely,

То Whom it may сопсеrп:

Не Will Ье а valuable asset to Lviv House of Огgап and СhаmЬеr Music, and l

Strongly recommend him for уочr available position.

lvan Ночоruп



львIвський дкддЕмIчний тЕАтр iM. лЕся курБАсА
LES KURBAS THEATRE

вул. Л. Курбаса, З, Львiв, 79007 тел. (0322) 55З-845, факс (0З22) 554-904
р/р 26002101357630 АТ "оТП Банк" м. КиТв МФо З00528 Едрпоу 012в7541

З, Kurbas st. Lviv 79007 Ukrаiпе te|. +3В 0322 553-В45, fax +38 0З22 554-904 kurЬаs_thеаtrе@уаhоо.соm

Вих. }гq 72
4 жовтня 20|7 р

KoMiciT з конкурсного лобору
на посаду директора

Львiвського булинку органноi
та камерноТ музики

РЕКОМЕНДАЦIЙНИЙ ЛИСТ

Композитор i лиригент IBaH Остапович вiдомий далеко за межами музичного
середовища, як спiвзасновник камерного оркестру / музичноi агенцii collegium Musicum
та органiзатор музичних фестивалiв, що вiлбувалися у Львовi в ocTaHHi роки, серед них:
"Бах Маратон" , "Lviv Hindemith fеst", "Людкевич Фест", якi я мав присмнiсть вiлвiлувати.

Радiю, що п. Остапович кандидус на посаду директора Львiвського булинку
органноТ та камерноТ музики, адже його професiйний досвiд пiдтверлжуе наявнiсть
необхiдноi компетентностi, витоtIченого мистецького смаку, менеджерського хисту,
вмiння формувати творчий колектив i провалити його дiяльнiсть.

Активно втiлюtочи у Львовi проекти та заходи, що представляють публiчi найкращi
зразки академiчноТ музики, а iнодi, несправедливо забутi, або маловiдомi в нашому
просторi твори чи iMeHa, п. Остапович проявив вмiння презентувати класику як актуальну
i цiкаву, свiжу, не до кiнця пiзнану. Останне особливо привертас увагу, п. Остапович в

своiй роботi мас вiдвагу вiдступати вiд звичного, любленого львiвською публiкою

репертуару i, водночас, BMie привернути увагу i слух до (новинок>, збираючи численну
аулиторirо на фестивалях i концертах. Всього за два роки свосТ дiяльностi органiзаuiя
Collegium Musicum стаJIа важливим маркером на культурно-мистецькiй мапi Львова i

зумiла зацiкавити нового сл}хача - зали, в яких вiлбуваються концерти одноiменного
оркестру чи музичнi подiТ, органiзовуванi цiсtо агенцiсю, повняться молоддю, студентами,
представниками наукових, мистецьких, лiтератур}Iих середовищ та, водночас, фахових
поцiновувачiв академiчноi музики.

Безумовlло, важливою рисоIо п. Остаповича € вмiння наJIагод}кувати професiйнi
контакти та провадити спiвпрачю з партнерськими iнституцiями, завдяки чому
можливими стали музичнi подiТ за участi таких майстрiв як, наприклад, Лев Маркiз чи
Сiгiзвальд Кьойкен та iH.

Впевнено рекомендую IBaHa Остаповича на посаду директора Львiвського булинку
органноТ та камерноТ музики, як особу, здатну здiйснити успiшне перезаванта}кення
iнституuiТ зi сучасноlо, дiсвою стратегiеtо розвитку, що вiдкрие iT для ширшоi спiльноти i

до свiх<их творчих проб

Щиректор
львiвського ак flЕд9rр

qMEqg
NсgкуръАсА

м 01287и1

театру iMerri Леся К М. М, Береза



Ком icii

з конкурсного добору

на посаду директора

Л ьвiвського будин ку органноi

та ка мерноТ музики

Рекоменда цiй н ий лист

Шановнi члени KoMiciT| Не як знавець, а як споживач
культурного продукту та як глядачка Людкевич Фесту, вважаю,
що lBaH Остапович здiйснив певний мистецький прорив,
ризикнувши поставити стрижневим iм'я одного композитора -
Станiслава Людкевича. Що було досягнуто за цi десять днiв?
Активiзувалася увага до знаменитого львiв'янина. Прозвучали
його лiтургiйнi твори, якi ранiш не популяризувалися з вiдомих
причин. Молодi виконавцi мали змогу п родемо нструвати свою
маЙстернiсть разом iз виконавцями стабiльно знаними.
Прихильники вокального спiву почули спiвачку-львiв'янку, що
пiдкорила европейськi сцени. Зацiкавленi особи прослухали
цiлу низку лекцiй та побували у музеl'композитора. l як
наслiдок - навколо lBaHa Остаповича сформувалося коло, так
би мовити, музичних волонтерiв, якi готовi на перший поклик
пiдтримати iдеТ нових заходiв.

Я свiдомо не перераховую iнших заслуг молодого диригента -
про них скажуть музиканти. Моя ж мiсiя - пiдтвердити думку
тих, що вважають lBaHa Остаповича таким органiзатором, який
зможе на посадt директора Органного залу впоратися з
обов'язками надати цьому закладу нових сучасних прикмет.

Оксана Думанська, письменниця, перекладачка, лавреатка
премiТ iM. Дмитра Нитченка за оборону рiдного слова та премii
iM. lрини Вiльде;. нагороджена вiдзнакою <Золотий герб MicTa

,-.{l / l,,^/, / Львовао.
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KoMiciT
з конкурсного добору

на посаду директора
Львiвського булинку органноТ

та камернот музики

Рекомендацiйний лист

lBaH Остапович - один з найактивнitчих кульryрних дiячiв Львова, чий

менеджерськиЙ досвiдта органiзацiЙниЙ талант наповнив наше MicTo безлiччю нових

проектiв Композитор, диригент,громадськиЙ активiст, iнтелектуал BiH за доволi
короткиЙ час зумiв органiзувати у Львовi успiшну незалежну музичну агенцiю, що
заслугову€ на особливу повагу в наш складниЙ час. Яскрава особистiсть, без якоi зараз

важко уявити кульryрне життя MicTa. Органiзатор низки фестивалiв та концертних заходiв

, якiтворять сучасне обличчя Львова, зокрема : мiжнародний фестиваль "Бах Маратон"
(Львiв, 2015), фестиваль "Lviv Hindemith fest" (2015), фестиваль KflHi музики Баха>

(Львiв,2014).

lBaH Остапович € спiвзасновником ,на мою думку, одного з нацкращих у Львовi

камерного оркестру Collegium Musicum i арт. директором фестивалю "Людкевич Фест"

(2Ot7, Львiв).

lBaH мае двi вищi освiти, спiвпрацю€ з багатьма симфонiчними оркестрами (в тому числi з

Нацiональним симфонiчним оркестром Украiни), неодноразово дарував Львову творчiсть

вiдомих музикантiв Украiни, Нiдерландiв, БельгiТ, Швейцарii, Нiмеччини ABcTpiT. Мае

успiшний досвiд спiвпрацi з установами.Щержавноi влади та Самоврядними iнституцiями

MicTa i областi, та мiжнародними iнстиryцiями в тому числi посольствами рiзних краiн в

YKpaTHi.

Активна дiяльнiсть lBaHa Остаповича , HoBiTHi пiдходи до працi, великий досвiд музиканта-

менеджера, дають MeHi Bci пiдстави пропонувати lвана на посаду директора-художнього
керiвника Львiвського Будинку органноТ музики. Рекомендую lBaHa Остаповича на посаду

fl и ректора Л bBi вського Буди нку орга HHoi мч зи ки.

цького Обедна ння кfl3И ГА>

Маркiян lващишин

*
ьэи(k

jl , ir ý

оrý"a.'

.э I 7

Львiв,4 жовтня 2017 р.
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Art-association Dzyga



Ком ic iT

з конкурсного добору

на посаду директора

Львiвського будинку органноТ

та камерноТ музики

Рекомендацiйний лист

IBaH Осталович - вiдомий у Львовi культурний дiяч, чиi менеджерськi
здiбностi ва;кко не помiтити. Особистiсть високоi культури. Композитор,

диригент, BiH за доволi короткий час зумiв органiзрати у Львовi нез.шежну
музичну агенцiю без будь якоi державноi дотацii, що засл}товуе на особ.rrиву
повагу в наш склцний час. Особистiсть, яка включена в культурне життя MicTa i
яка творить це кульryрне життя.Людина честi, високоi моралi та непохлrпlостi
принципiв. Свiдченням його дiяльностi е цiла низка фесмвалiв та концертних
заходiв , якi BiH органiзовував протягом ocTaHHix poKiB, i треба зазначити, при
мiнiмальних фiнансових можливостях. Назву деякi з них: фестиваль <flHi
музики Баха> (Львiв,2014), мiжнародний фестиваль "Бах Маратон" (Львiв,
2015), фестиваль "Lviv Hindemith fest" (2015).

IBaH Остаповиq е спiвзасновником камерного оркестру Collegium Musicum i арт.

директором фестивалю "Людкевич Фест" (2017, Львiв).

Варто звернупа рагу на те, що IBaH мае двi вищi освiти, спiвпрацюе з багатьма
симфонiчними оркестрами (в тому числi з Нацiональним симфонiчним
оркестром YKpattш), неодноразово дарував Львову творчiсть вiдомих музикантiв
Украiни, Нiдерландiв, Бе,ъгii, Швейцарii, Нiмеччини ABcTpii. Мае позитивний

досвiд спiвпрацi з Щепартаментом кульryри нацiональностей та релiгiй ЛОДА,
Управлiнням культури Львiвськоi MicbKoi рци. та посольствами рiзних KpaiH.

Активна дйльнiсть IBaHa Остаповича ца благо нашого MicTa, його ясна
позицiя i HoBiTHi пiдходи до працi, великиЙ досвiд музик.lнта-менеджера, дають
MeHi Bci пiдстави пропонрати IBaHa на посаду директора-художнього керiвника
Львiвського Будинку органноi музики. Вiрю, що BiH зможе створити сгIасну



креативну комilцу i вивести Львiвсьмй буцанок органноi та kaMepHoi музики
на новий piBeHb.

Рекомендую IBaHa остаповича на посаду Щиректора Львiвського Будинку
органноi музики.

Член НСКУ

Професор ЛНМАiм.М.Лисенка

Лауреат Нацiональноi премii iM. Т.Г.Шевченка

Юрiй ланюк

lL
i



KoMicii з конкурсного добору
на посаду директора
Львiвського будинку

органноi та Kaмepнoi музики

Рекомендацiйний лист

Львiв, MicTo, яке потребуе нагаJIьного включення у систему европейського м)вичного життя.
Рlдиментарнi елементи радянського пiдходу до керування концертними з.шами повиннi
вiдiйти в минуле, оскiльки подекуди € реtшьною загрозою под.шьшого розвитку
мистецького життя MicTa.
Особистiсть IBaHa Остаповича, вже знаного у Львовi культрного менеджера, диригента,
музиканта, не може не викликати поваги, особливо звaDкalючи на те, скiльки було пророблено

роботи в культурнiй галузi немаючи на це жодноi державноi пiдтримки. Надзвичай:яий
енryзiазм та професiЙнiсть, точнiсть, поряднiсть та вiдповiдальнiсть, - ось якостi, якi
характеризують IBaHa Остаповича.
Вважаю, що IBaH Остапович на порсадi директора Львiвського будинку оirганноi та камерноi
музики зможе вдихнуги нове, якiсне життя в цей концертний зал. На благо MicTa та
культурного життя Bciei Украiни

Народна артистка Украiни
flоцент ЛНМА iм.М.Лисенка

Вiце-президент укранськоi асоцiацii пiанiстiв
Етела Чуприк
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РЕКОМЕНДАЦIЙНИЙ ЛИСТ

претенденту на посаду директора

Ьвiвського будинку органноi та KaMepHoi музики

Остаповичу IBaHy Iвановичу

Iм'я яскравого музиканта IBaHa Остаповича добре вiдоме не тiльки у

мистецьких колах Львова, але й в усiй YKpaihi та даJ]еко за ii межами. Своею

активною роботою як музично-громадський дiяч, яскравий диригент та

композитор BiH зiнiцiював численнi творчi iмпрези, покJIиканi наблизити

високе музичне мистецтво до яайширшоi слухацькоi аулlлторii. Органiзованi

ним музичнi форуми <Coilegitrm Musicum Lviv>, <Зил,lовi ве,tори вiд

Collegium Musicum>, <,Щнi музики Баха>, <Бах Маратон 2015>, <Lviv

Hindemith Fest 2015>, конкурси cyracHoi академiчноi ]чIузики та ряд iнших

цiкавих проектiв накреслили вектори розвитку сучасного нацiонального

виконавства, зоцрема у cTBopeHHi умов творчоi реалiзачii талановитоi

мистецькоi молодi УкраiЪи та досягненнi нових здобуткiв мiя<народноi

спiвпрацi.

Протягом декiлькох poKiB я уважно слiдкуlо за творчою дiяльнiстю

пана IBaHa. OKpiM безперечttих професiйних заслуг, особисто мене

захоплюють його менеджерсл,tсi якостi. Адже, булучи на адмiнiстративнiй

посадi на власноNtу досвiдi розуплiю rrаскiльки важко без буль-якоi фiнансовоi

пiдтримки зорганiзувати поryжнi резонанснi мIIстецькi заходи, яlсi з року в

piK стають справх<нiми подiями культурного життя нашоi краiЪи.

Саме цi органiзаторськi якостi, в елностi з rpyH,IoBHoTcl освiтою

нацiональноi пtузи.lпоi академii Украiъи iM. П. Чайrtовського та Львiвськоi

нацiоншtьпоi музичноi академii iM. М. ЛисенКа, чималим досвiдом у роботi

диригента оркестрових та хорового колектлrвiв Iвано-Франкiвська, Тернополя,



львова, Ужгорода, результатами мiжнародноi спiвпрацi, а також його

надзвичайно потужним творчим горiнням, на мою думку, дозволяють бачити

в особi IBaHa остаповича перспективного iнiцiативного керiвника мистецькоi

установи, якого сьогоднi потребуе Львiвський будинок органноi та KaMepHoi

музики.

вважаю, пана IBaHa людиною новот генерацii, комунiкативною та

амбiтноЮ до реалiзацii смiливих творчих проектiв. Тож вiрю, що за його

керiвництва, Будинок органноi та KaMepHoi музики у Львовi запульсуе у

новому динамiчному ритмi, впевнено iнтегруючи нацiона.гlьне музичне

мистецтво в европейський культурний простiр.

Щим листоМ засвiдчуЮ свою пiдтриМку претендепту IBaHy Iвановичу

остаповичу Еа посаду директора Львiвського булинку органЕоi та kaMepнoi

мчзики

,,Щиректор Хмельницькоi обласн о

кандидат мистецтвознавства

Олександр ,Щраган

ФlllлрллOпIi
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KoMicii з конкурсного добору
на посаду директора

Львiвського будинку органноi
та камерноi музики

Рекомендацiйний лист

СУtасниЙ, глобалiзовшлий, cBiT вимагае вiд нас сьогоднi чiтких дiй та д.uIекоглядних вчинкiв
Згiдно з потребами суспiльства та вiдповiдальнiстю церед ним. Ми не можемо перебувати в
полонi cTapoi рцянськоi апаратноi системи i постiйно чекати тiльки вказiвок"зверху", ми повиннi
дiяти вже й сьогоднi.
Львiвський будинок органноi та Kaмepнoi музики - це те мiсце, яке потребуе категоричного
ОСГ{аСнення та iнновацiЙних пiдходiв до менеджменту та органiзацii культурних подiй.
IBaH Остапович - це людина, яку в>ке дуже добре знають у Львовi та даJIеко за його межами.
МУзиканц тaulановитиЙ менеджер, порядна та вiдповiдiшьна людина. BiH належить до поколiння
ТИх людеЙ, якi не чекатимуть змiн склtlвши руки, а дiятиме на благо культурного життя MicTa та
КРаЪи. Про це свiдчать безлiч подiЙ, фестивалiв та з.шрошених свiтових музикантiв, яких йому
цдавtulось i вдаеться запрошувати до Львова.
Вважаю, що IBaH Осталович, це та людина, яка насправдi зможе перетворити Львiвський будинок
органноi та камерноi музики на перлину мистецького життя MicTa.

Генеральний директор Львiвськоi
Нацiональноi галереi мистецтв iм.Б,Возницького

Редактор культурологiчного часопису "i"
Виконавчий директор украiнського центру

мiжнародного ПЕН-клубу
Член Мiжнародноi ради з охорони

пам'яток та iсторичних мiсць
Тарас Возняк
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KoMiciT з конкурсного вiдбору кандидатiв
на пýсалу директора

Львiвського будинку 0рганноi та камерноi музики

РЕКОМЕНДАI{IЙНИЙ ЛИСТ

}HaKl IBaHa Остаповича u{е з Його студентських poKiB. Будучи сryдеНТOм

луховог0 вiддiлу IBaH займався композицiскl факультативно в мосМУ КЛаСi, ВЖе

тодi BiH ýривернув мOю увагу своiми глиýокими знаннямк icTopii муЗики,
захOпленням лiтературою, поезiсю,фi.llософiсю. Щi широкi уподобаНня не мOП]И

нý впли}ц/ти на Його власtlий духовний cBiT, Так, вже тодi BiH пиСав поеЗiЮ"

так()ж його музичне.мислен}{я було особливим, для ньог0 були xaparcepHi
споглядання! гIевна медитативнiсть та оспбливе вiдчуття Свого в"паСногО Я,

fiумаю, це бах<ання шукати свiй власний tллях в мистеI{твi привели Йсlго i ;iО

занятЬ диригенryро}сr,Так,закiНчившИ ЛьвiвськУ нацiональну музичну академiю
iм.ý{.Лисенка по класу фагота BiH всryпа€ на диригентський факультет
Нацiональноi музичноi, академii iм.П.ЧаЙковськоггl i здобувас дириГеНl'СЬКУ
ocBiry у класi BiKTopa 3доренка.
I]iс.rlя закil.tчеl"lня сryдiй IBaH С)ста[Iович започаткOвуе у Львtlвi rlpoeкT

Collegium Musicum, а також створю€ оркестр з одноiменною назвою i провадить

його як диригент.
За час iснування проекту та оркестру Col}egiurT Musicum IBaHoBi Та ЙОГО

однод},ъ{цям i партнера},i вдасться здiйснити, а також запла}{увати ряд дуже
гtt}важних мистецьких гtодiй, серед яких "дfHi музики Баха" ,Львiв 2014, "Бах

маратсн 2015" Львiв, "Lviv Hindemith", "ЛюдкевичФест" ,Львiв (артиСтИЧНИЙ

директор), Мiп<нарtlдний конкурс
комIlозиторiв "Iпtеrпаtiопаl саmроsеrs сOmре[itiоп",Львiв, (спiвзаснОВНИК).

Також IBaH ОстапOвич с автсрOм проекту "I'алицький снмфонiзм-
перезавантахtення" в рамках всеукраiнського форуму "Галiцiякулът" {XapKiB
2016), спiвзаснов}IикOм пiдроздiлу ýласичноi музики на онлайн-радiо "Radio

Skочоrоdа",кураторOм "Музичног0 салOну", спiльних проектiв Collegium
Musicunr та Львiвськоi наllitlнальi,lоi галереi мистецтв iM. ý.Возьи[{ькOГ0 Тit

"Мультимедiйна база львiвськоi фiлаpMoHii ".

Також як диригеýт та органiзатор сгriвгlрац}ýýав з такими мУЗикаНТаМИ,ЯК

Лев Маркiз, Сiгiзвальд Кьойкен, ýенис CeBepiH, Сергiй Островський,
Антонiй Баришевський,Г)рест CMoBrK, ,Щмитро Чонi, Ярослав Мигаль.
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KoMicii з конк)рсного добору
на посаду директора

Львiвського будинку органноi
та Kaмepнoi музики

Рекомендацiйний лист

Митцi та музик.lнти Львова не можугь з.шишатись байдужиими стосовно подiшьшоi долi
Львiвського буцинку органноi та KaмepHoi музики. Конкурс на посаду директора цiеi
установи € дуже вaDкливим кроком для розвитку i пожвавJIення мистецького життя MicTa
вцiлому.
3наю IBaHa Остаповича та спостерiгаю за його активною дiяльнiстю. Спiвзасновник музичноi
агенцii Collegium Musicum, менеджер, диригент, композитор, порядна та вiдповiдаJьна
людина, яка вже кiлька poKiB працю€ для благо MicTa.
Музиканти свiтового рiвня, яких йому цдаJIось з.лJIг{ати до проектiв у Львовi е тому
пiдтвердженням. Безлiч, фестивалiв, майстеркласiв, лекцiй, i все це було пророблено
протягом кйькох poKiB, не маючи на це жодноi стабiльноi державноi пiдтримки. Вважаю, що
IBaH Остапович € людиною, менеджером, того нового поколiння, яке не пов'язане старими
обтяжуючими зв'язками радянськоi номенклатурноi системи. Мае великиЙ досвiд iз
заJIуrення небюджетних коштiв, пошуку грантiв, партнерiв, меценатiв, спонсорiв. На посадi

директора Львiвського буцинку органноi та камерноi музики BiH зможе вдихнуIи нове життя
в цю установу на благо MicTa та Укршни.

Йожеф EpMiHb
Лауреат державноi премii iм.Л.Ревуцького
Лауреат державноТ премii iM.

,Щоцент ЛНМА iм.М.Лисенка
Пiанiсц музикознавець



KoMicii з конкурсного добору на посаду директора

Львiвського булинку органноi та камерноi музики

Рекомендацiйний лист

Вiддавна спостерiгаю за активною дiяльнiстю IBaHa Остаповича в культурнiй публiчнiй сферi

УкраТни. Молодечий запал та наполегливiсть, як i високий професiйний piBeHb усього
зробленого ним, без перебiльшення, вражають. Величезна кiлькiсть музичних заходiв та акцiй,

проведенi IBaHoM Остаповичем, вкiLзують на високий потенцiал цiсi людини.

Особисто я познайомився з IBaHoM Остаповичем пiд час пiдготовки музичного фестивалю
ЛюдкевичФест. Пан Остапович звернувся до мене з пропозицiею описати своi вiдчуття i
враження вiд прослlховування музики Станiслава Людкевича. Не булучи музикознавцем або

iсториком музики, я поринув у cBiT дуже цiкавого експерименту: прослухав бiльше десяТи

TBopiB Станiслава Людкевича, накладаючи ix на епохи, в якi i про якi творилася ця музика.

Особисто MeHi зовсiм iнакше вiдкрилася музика захiдноукраТнського композитора i зовсiм

iнакше стала прочитуватися нiби й добре знана бiографiя Людкевича. А коли почшIи

з'являтися тексти iнших уrасникiв проекту, побачив, як багатогранно можна пiдходити до

устi}лених, здавалося б, традицiйних тем. В результатi задуманого й реалiзованого IBaHoM

Остаповичем проекту, класична музика, яка для широкого загarлу iснувала нiби в

паралельному життi, стала неймовiрно близькою.

Особливо xoTiB би наголосити на органiзацiйних якостях IBaHa Остаповича. Не маючи за

собою якихось державних структур, йому вдалося побулувати HoBi громадськi iнститучii. Якi
в бiльшостi випадкiв без стzlлого державного або комунi}льного фiнансування стilли

справжнiми успiшними явищами. Маю на увазi, перш за все, оКолегiум музiкумrr. П'ятсот
концертiв - це серйозно! А до всього треба ще додати просвiтницький супровiд цих акцiй.

Тому я переконаний, що майбутнс мае належати молодим, наполегливим i креативним людям.

I ще, я дуже xoTiB би, щоб Львiвський булинок органноi та Kaмepнoi музики очолив саме такиЙ

молодий i талановитий чоловiк, як IBaH Остапович. Наполегливо прошу i рекомендУЮ
пiдтримати кандидатуру IBaHa Остаповича на посаду керiвника цього важливого для Львова

закладу.

Iсторик i публiчист василь Расевич

А



Рекомендацiйний лист

Я особисто знайома з Iваношt Остаповичем з 2015 року, коли заснований

ним оркестр Collegium Musicum брав безкоштовну участь у благодiйнiй акцiТ

<Третiй BiK: задоволення вiд читання)). В рамках акцii у львiвських церквах
вiдбулися безкоштовнi концерти класичноi музики i читання духовноi поезiТ.

Спiвпраця виявилася дуже позитивною i продовжуеться далi.

IBaH Остапович мае чiтку концепцiю популяризацii академiчноI музики,
послiдовно займаеться цим у cBoik численних проектах - музичних фестивалях
i концертах, якi я намагаюся не пропускати, за якими я слiдкую, вiдвiдуючи

цiкавi концерти за участi вiдомих музикантiв з Украiни i cBiTy.

Назву деякi з них: фестиваль <!Hi музики Баха>>, <Бах Маратон>, <<Lviv

Hindemith fest>, <Людкевич Фест>>.

PiBeHb органiзацii i промоцiТ цих заходiв свiдчить про неабиякi

органiзацiйнi здiбностi i навички IBaHa Остаповича, особливо враховуючи
мiнiмальний piBeHb фiнансування. Пр" цьому BiH мае позитивний досвiд
спiвпрацi з Щепартаментом з питань культури, нацiональностей та релiгiй
ЛОДА, Управлiнням культури Львiвськоi MicbKoT ради та посольствами рiзних
краiн.

Активна громадянська позицiя IBaHa Остаповича, його результативнi
намагання популяризувати академiчну музику, великий менеджерський досвiд,
команда, з якою BiH спiвпрацюе, i, головне представлена ним стратегiя

розвитку Львiвського Будинку органноi та камерноТ музики, спонукають мене

рекомендувати його на посаду директора-художнього керiвника цього закладу.

BiH спроможний вдихнути нове життя в цей об'скт, який справдi заслуговус на
т€, щоб опинитися в перелiку закладiв, обов'язкових для вiдвiдування
львiв'янами i ryристами.

Дуже сподiваюся, що конкурсна комiсiя належно оцiнить представлену ним
стратегiю i довiрить йому if втiлення на наступнi 5 poKiB.

Рекомендую IBaHa Остаповича на посаду директора-художнього керiвника

Львiвського Будинку органноi та камерноI музики.

Олександра Коваль,

Голова правлiння ГО <Форум видавцiв>
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ЦеЕгр Micbкoi icтopil Центрально-Схiдноi европи
Вул.,Акад Боломольця, 6 , 79005 Львiв/ Украlна
тел: +з8 0322 75 17 34 . факс: +з8 0з22 75 1з 09
www,lчiчсепtег,о19, inýtitute@lvivcenter,org

KoMiciT з конкурсного добору на посаду директора
Львiвськоrо будинку органноj та KaMepHoi музики

Цим рекомендацiйним листом пiдтримую подання lBaHa Остаповича на посаду директора
Львiвськоrо будинку органноТ та Kaмepнoj музики. Керування та розвиток такоТ iнстиryцij
вимага€ по€днання як знання музичноТ сфери, так i сучасних пiдходiв в управлiннi, промоцii,

освiтнiй роботi. Насиченiсть та швидкiсть сучасного cBiry вимага€ вiд кульryрних та

гуманiтарних iнстиryцiй осмислення та реакцii. Неможливо уявити динамiчну iнстиryцiю без

керiвника, який не слiдкуе та реагу€ на змiни та HoBiTHi тенденцii у сферi менеджменry,
маркетинtу та пiдтримування високого рiвня мистецьких подiй. TaKi риси ми часто

спостерiгаемо у людей, якi iнiцiюють HoBi проекти та створюють HoBi органiзацii.

у l_{eHTpi Micbкoi icTopii ми вже тривалиЙ час спостерiгаемо за дiяльнiстю lBaHa Остаповича та

проектiв, якi BiH реалiзову€. Найбiльш знаковими е Колегiум Музiкум (Collegium Musicum) та

Людкевич Фест. Якщо Коллегiум € прикладом сучасноi музичноi агенцii, яка вмiло акryалiзуе
класичну музику то Людкевич Фест став прикладом нового та свiжого прочитання ЗнанОi, аЛе

мало пiзнаноi творчоj спадщини Людкевича. Фестивалю засвiдчив, що lBaH Остапович умiло
працюе з публiкою та BMie зацiкавити класичною музикою, що вкрай необхiдно в час коли цi

форми мистецтва занепадають в YKpajHi. З iншого боку, робота над перетворення
неформальноi мистецькоi спiльноти у музичну агенцiю, показу€ його здатнiсть мислити
iнстиryцiйно та працювати колективно, l_{e вкрай необхiдна риса мя творення нових

стандартiв у роботi сучасних кульryрних iнстиryцiй. Це критично важливе вмiння та досвiд
для реалiзацii змiн у iнстиryцiях якi iснують давно, але майже (або й взагалi) не продукують
нових змiстiв, не провокують творчих пошукiв та експериментiв, не сприяють творенню

зв'язкiв мiж рiзними музичними середовищами та аудиторiями.

Вiдкритi конкурси е шансом мя залучення до iснуючих iнстиryцiй людей з таким досвiдом.
Одним з них, я переконана, € lBaH Остапович. Його професiйний досвiд по€дну€ саме Ti ролi,
якi необхiднi для перетворення iснуючого будинку органноj та Kaмepнoi музики у

динамiчну iнстиryцiю кульryри та творче мiсце. Його дiяльнiсть включа€ робоry диригента,
менеджера та композитора, а праця у проектах показу€ завзятiсть, вiдповiдал bHicTb та

високий piBeHb органiзацij мистецьких подiй. lBaH Остапович е спiвзасновником муЗичнОj

агенцii Collegium Musicum та ii артистичним директором. 3а роки дiяльностi, BiH, разом з

командою, зумiв привезти до Львова музикантiв cBiToBoi величини, органiзуВати баГаТО

фестивалiв, KoHKypciB, воркшопiв, концертiв. Варто звернуги увагу, цо ця дiяльнiсrь не мала

стабiльноi державноТ пiдтримки. L{e свiдчить про вмiння налагоджувати зв'язки з

середовичlами, напрацьований досвiд роботи iз грантами, як украiнськими так i



€вропейськими, спонсорами та меценатами. Водночас його дiяльнiсть у Львовi вийшла за
межi вузького професiйного кола та знавцiв класичноI музики, а проекти Collegium Musicum,
стали важливою частиною кульryрного житгя мiстян. l_]e також пожвавлю€ вiдчугrя
конкуренцii мiж схожими мистецькими середович.lами, що дуже позитивно влива€ на
пiдтримання високого рiвня та динамiку кульryрного життя загалом.

Як керiвник l_{eHTpy MicbKoi icTopii, iнстиryцii, яка працюе у дослiдницькiй та освiтнiй сферах,
але також TicHo залучае мистецькi формати, в тому музичнi, вважаю, що lBaH Остапович, €

тiею людиною, яка виведе Львiвський будинок органноj та камерноj музики на новий,
якiсний piBeHb та перетворить його на конкурентний осередок професiйного та творчого
музичного життя. Моя рекомендацiя врахову€ винятковий досвiд та здатнiсть lBaHa

Остаповича запропонувати не лише стратегiю розвитку, але знайти ресурси та реалiзувати fi.

З повагою,
KepiBH и к Щентру MicbKoi icTopii

др. Софiя .Щяк
о
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ч/Ьr rПСе{rН-? 20l7p. Jft_/q{ Управлiння культури департаменту
розвитку Львiвськоi мiськоi ради
KoMicii з конкурсного вiдбору
кандидата на посаду директора
Львiвського будинку органноi
та камернот музики

Рекомендацiйний лист

Львiвський будинок органноТ та камерноi музики - один iз основних музичних
майданчикiв MicTa з цiкавою iсторiею та гiдними традицiями, потенцi€lл якого, BTiM, в

умовах сьогодення використову€ться поки що недостатньо ефективно. Значною мiрою
пiдвищенню цi€i ефективностi може слуryвати змiна керiвника шляхом вiдкритого й
чесного конкурсу.

Одним iз кандидатiв на посаду очiльника цiсТ культурноi iнституцii е п. IBaH

Остапович - молодий, але уже достатньо вiдомий композитор, диригент, а також
досвiдчениЙ та успiшниЙ органiзатор численних культурних подiЙ, резонанс яких
сяга€ далеко поза межi Львова. BiH знаниЙ, зокрема, як спiвзасновник ГО <Collegium
Musicum>>, однойменного камерного оркестру та музичноi агенцii. Поза всяким
cyMHiBoM, цей професiйний досвiд дас пiдстави п. IBaHoBi брати участь у KoнKypci на
згадану посаду. Адже у своiй багатограннiй дiяльностi BiH виявив не тiльки глибоку
компетентнiсть та креативнiсть у власне музичнiй сферi, а й управлiнськi якостi
вiдповiдального адмiнiстратора й успiшного менеджера сучасного взiрця, вiдкритого
до дiалоry й конструктивноi критики i здатного до самовдоскон€Llrення та невпинного
пiзнання.

На пiдставi позитивного досвiду спiвпрацi Львiвського нацiонального
лiтературно-меморiального музею IBaHa Франка з ГО <Collegium Musicum>> та
особисто IBaHoM Остаповичем (зокрема, в рамках недавнього фестив€Lпю <<Людкевич

Фест>) можу висловити глибоке переконання, що Львiвський будинок органноi та

l
I



камерноi музики стане вiдкритим майданчиком для розвитку та промоцii класичноi й
акту€lльноi музичноi культури (горiшнього поверху>) (себто високоi якостi, не конче
лише академiчного формату), якщо його очолить саме цей кандидат. Знаючи IBaHa
Остаповича як спiвтворця й натхненника мультиформатного проекту з популяризацii
кJIасики (i не тiльки) <Collegium Musicum)), анiтрохи не сумнiваюся, що, отримавши
такий чудовий майданчик для реалiзацiТ cBoik iдей, BiH зумiе повнiстю використати
його потенцiал.

Маю за честь рекомендувати кандидатуру IBaHa Остаповича на посаду директора
Львiвського будинку органноi та камерноi музики.

Щиректор
Львiвського нацiон€lльного
лiтераryрно-меморiального музею IBaHa Франка,
кандидат фiлологiчних наук, доцент,
старший науковий спiвробiтник,
кав€rлер ордена <За заслуги> III Тихолоз
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мотивАцlйний лист
Львiвськийбушtнок органноi та камерноi музики е TpeTiM за величиною

концертним зilлом MicTa. Саме туг знаходиться один з найбiльших органiв
УкраiЪи. Старовинна булiвля, зi своею iсторiею, власним стипем - оIФаса MicTa.

За роки iснування чiеi концертноi струкryри буи напрацьованi власнi
xapaкTepHi пiдходи спiлкуваннrl з сJцD(ачем-гJUIдачем, особлива а)ра, що
створюс характерне мистецьке обличчя Львiвського буданку органноТ та
камерноТ музики.

Маючи значний досвiд органiзацiй подiй кJIасичноТ музики, створеншI
оркестру та проведенtш багатьох оркестрових програм з рiзними колективами,

досвiд спiвпрацi з Црантовими фондами, посольствами европейських краiн,
найрiзноманiтнiшими освiтнiми iнституцiями, органiзовуючи багато подiй саме
в цьому залi ми спiльно з командою молодих та високо квалiфiкованих
спецiалiстiв бачимо викJIики, перед якими стоiть ця структура. Зважаючи на ii
величезний i багатьма недооцiнений потенцiал, вона заслугову€ на бiльшу увагу
до себе не тiльки в YlpaiHi айу европi.

Проаналiзувавши досвiд багатьох подiбних структур европейських KpaiH

та маючи особистi зв'язки з деякими iхнiми керiвниками, бачу cBoiM

громадянським обов'язком спiльно з командою спецiаrriстiв вивести роботу
Львiвського буш,Iнку органноТ та камерноi музики на новий якiсний piBeHb, як у
мистецькому планi, так i в адмiнiстративному, зберiгаючи та примножуючи
неповторнiсть даноi споруд4.

Вважаю, що Львiв та Ущраiна достойнi цього.

IBaH Остапович,
кандидат на посаду директора

Львiвського будIнку органноТ та камерноi музики


