
Додаток №5 

до протоколу №1 від 21.05.2017 

 

Список кандидатів до 

Експертної ради з підтримки проектів у сфері перформативного та сценічного 

мистецтва (театр, балет, танець, цирк, карнавал, музичні вистави (мюзикл, опера), 

перформанс, геппенінг) 

яких допущено до другого етапу конкурсу з добору експертів 

 

№ 

п/п 

ПІП Інформація про кандидата 

1. Бевзюк-Волошина Лілія Анатоліївна 

 

Начальниця відділу інформаційного 

забезпечення та комунікації в 

Національній спілці театральних діячів 

України, почесна членкиня журі 

чисельних фестивалів та конкурсів 

2. Васильєв Сергій Геннадійович 

 

Завідувач відділу культурних стратегій, 

ініціатив та технологій в Інституті 

проблем сучасного мистецтва Академії 

мистецтв України, театральний критик, 

заслужений діяч мистецтв України, 

доцент 

3. Веселовська Ганна Іванівна Театрознавиця, професорка кафедри 

театрознавства Національного 

університету театру, кіно та 

телебачення ім. Карпенка-Карого 

4. Генсінська-Семенова Ільїна Борисівна Театрознавиця, керівниця літературно-

драматургічної частини в Київському 

академічному театрі «Колесо», 

організаторка міжнародних фестивалів, 

серед яких фестиваль моновистав 

«Відлуння», «Подія», Andriyivsky fest 

5. Гринь Лілія Олександрійвна Заслужена діячка мистецтв України, 

художня керівниця академічного 

козацького ансамблю пісні і танцю 

«Запорожці» Запорізької обласної 

філармонії, завідувачка музичної 

частини Запорізького академічного 

театру молоді 

6. Дорофєєв Сергій Вікторович Директор Луганського обласного 

академічного українського музично-

драматичного театру в місті 

Сєвєродонецьк, режисер-постановник, 

менеджер соціокультурної діяльності, 

лауреат всеукраїнських конкурсів 

читців 

7. Загурська Ельвіра Владиславівна Театрознавиця, театральна критикиня, 

викладачка, дослідниця, наукова 

кореспондентка, стипендіатка ВРУ, 



Президента України, міжнародного 

благодійного фонду "Смолоскип", 

стипендії ім. В. Ревуцького, членкиня 

Національної спілки журналістів 

України, членкиня Національної спілки 

театральних діячів України 

8. Ібраімов Тімур Джевадович Актор театру і кіно. Співзасновник 

театральної премії «Київська 

пектораль», член Національної спілки 

театральних діячів України. Засновник 

«Галереї Чотирьох». Засновник одного з 

перших продюсерських ценрів. 

Активний громадський діяч 

9. Каблова Тетяна Борисівна Кандидатка мистецтвознавства зі 

спеціальності теорія та історія культури, 

доцент кафедри академічного та 

естрадного вокалу Інституту мистецтв 

Київського університету ім. 

Б.Грінченка. Лауреат міжнародного 

конкурсу «Vivat, musica!», лауреатка 

міжнародного конкурсу ім. С. 

Прокоф'єва 

10. Кебас Ольга Борисівна Викладачка сучасного танцю коледжу 

хореографічного мистецтва «КМАТ ім. 

Сержа Лифаря» (Київська муніципальна 

академія танцю ім. Сержа Лифаря). 

Засновниця і керівник проекту "Колаж 

Простору Дії". Керівниця міжнародного 

культурного проекту «The interaction of 

dance and music» 

11 Кіно Віталій Анатолійович Режисер, актор, театральний менеджер, 

викладач вищої категорії. Засновник 

фестивалю дитячих театрів «Чудосія», 

засновник фестивалю сучасної 

української драматургії «Нова п'єса», 

засновник одного з перших в Україні 

незалежних (недержавних) театрів - 

Центр мистецтв «Новий український 

театр», має декілька п'єс та інсценівок 

12 Коваленко Ольга Сергіївна Театрознавець, концертмейстер, 

керівник літературно-драматургічної 

частини полтавського академічного 

обласного українського музично-

драматичного театру ім. М.Гоголя 

13 Коломійцев Олексій Володимирович Режисер театру, вокаліст, 

оранжувальник, композитор. Режисер 

понад 20 вистав у театрах Дніпра, 

Каменського, Донецька, Одеси, Харкова 

та Львова. Автор мюзиклів, рок-опер, 

лайт-опер. Художній керівник, 

композитор, автор, режисер ТеатРоК 

(театр Олексія Коломійцева) 



14 Котеленець Марина Василівна Театрознавиця, психологиня, арт-

менеджер, продюсерка, журналістка, 

керівниця театрознавчого курсу, 

експертка театральних премій 

15 Кравчук Юрій Федорович Заслужений діяч мистецтв України, 

член Національної всеукраїнської 

музичної спілки; музикознавець, 

менеджер інформаційно-виставкового 

бізнесу та реклами, концертмейстер, 

викладач фортепіано 

16 Курман Євген Васильович Режисер-постановник. Заслужений діяч 

мистецтв культури України, Лауреат 

театральної премії «Київська 

пектораль», засновник дитячого 

репертуарного театру INCUNABULA 

17 Лавренчук Євген Вікторович Головний режисер Одеської 

Національної опери, театральний 

продюсер, педагог, Видатний Діяч 

Культури Держави Ізраїль, Заслужений 

діяч культури Польщі, засновник 

власного Міжнародного Фонду «Eugen 

Lavrenchuk International Foundation» 

18 Липківська Ганна Костянтинівна Доцентка кафедри театрознавства, 

кандидатка мистецтвознавства зі 

спеціальності «Театральне мистецтво». 

Голова Експертної ради 

Всеукраїнського театрального 

фестивалю-премії ГРА, лауреатка премії 

НСТДУ в галузі театрознавства і 

театральної критики 

19 Любченко Анастасія Миколаївна Акторка, режисерка та художниця. 

Директорка, художня керівниця та 

проектна менеджерка «Mime Wave» 

20 Максименко Світлана Михайлівна Заслужена журналістка України, 

кандидатка мистецтвознавства зі 

спеціальності театральне мистецтво, 

доцента, членкиня експертної ради 

Міжнародного театрального фестивалю 

жіночих монодрам «Марія», членкиня 

експертної ради міжнародного 

театрального фестивалю «Мельпомена 

Таврії», членкиня Національної спілки 

діячів України 

21  

 

 

 

 

 

Марчак  Юрій Михайлович Артист драми, Заслужений працівник 

культури України, директор-художній 

керівник КП «Чернівецький 

академічний обласний український 

музичний-драматичний театр ім. Ольги 

Кобилянської». 

Раніше: заступник директора 

Всеукраїнського фестивалю «Червона 

Рута», створив фестиваль комедії 



«Золоті оплески буковини», створив з 

Назарієм Яремчуком мистецький проект 

«Первоцвіт» для юнацтва (згодом 

фестиваль) 

22 Овчінніков Антон Валерійович Хореограф-постановник, викладач та 

лектор. Керівник-організатор 

різноманітних проектів та фестивалів. 

Співзасновник та президент 

всеукраїнської асоціації «Платформа 

сучасного танцю». Засновник та 

директор Міжнародного фестивалю 

сучасного танцтеатру «Zelyonka Fest» 

Протягом 2-х років приймає участь у 

роботі ІЕТМ (Informal European Theatre 

Meeting). Організатор фестивалю 

«Точка перетину» 

23 Огірчук Анастасія Володимирівна Балетмейстер-постановниця, 

хореографиня. Постановниця 

хореографічних композицій до 

спектаклю «Валіза, кохання, діаманти», 

викладачка фахових майстер-класів у 

США 

24 Присяжненко Олена Сергіївна Заслужена працівниця культури 

України. Керівниця хореографічного 

колективу-народний ансамбль 

сучасного танцю «Сузір'я Едельвейс» 

25 Фоменко Олександр Валерійович Актор, продюсер, художній керівник. 

Головний режисер церемонії 

нагородження театральної премії 

«Київська пектораль» 

26 Чиборак Дмитро Іванович Заслужений артист України, Народний 

артист України. Режисер, директор 

Коломийського академічного обласного 

українського драматичного театру ім. І. 

Озаркевича 

27 Шейко Володимир Петрович Директор мистецьких програм British 

Council в Україні. Креативний продюсер 

в Центрі незалежного театру «Сцена 6». 

Фахівець з менеджменту культури, 

проектного менеджменту, маркетингу і 

комунікацій 

 

 

 


