 «Роксолана 1. Настуня» (1997)
 «Роксолана 2. Кохана дружина
Халіфа» (1997)
 «Молитва за гетьмана Мазепу»
(2001)
 «Мамай» (2003)
 «Таємниця «Святого Патрика»
(2008)
 «Міни у фарватері» (2008)
 «Пригоди на хуторі біля
Диканьки» (2008)
 «Від любові до кохання» (2008)
 «Тарас Бульба» (2009)
Відзнаки
 1982 р. - Заслужений артист УРСР
 1988 р. - Приз за найкращу чоловічу
роль у фільмі «Солом'яні дзвони» на
МКФ
у
Карлових
Варах
(Чехословаччина)
 1996 р. - Народний артист України
 1997 р. - Член-кореспондент Академії
мистецтв України
Література про письменника
Київ попрощався з Лесем
Сердюком [Електронний ресурс] //
Аратта-Україна. - Електрон. текст. Режим
доступу:
http://www.arattaukraine.com/news_ua.php?id=10314,
вільний (дата звернення: 31.05.2010). –
Назва з екрана. – Мова укр.
Лесь Сердюк [Электронный
ресурс] // Кино-театр. - Электрон. текст.
- Режим доступа: http://www.kinoteatr.ru/kino/acter/m/sov/5450/bio/,
свободный
(дата
обращения:

12.05.2017). – Название с экрана. – Яз.
рус.
Поліщук, Тетяна. Прощавай,
козаче! [Електронний ресурс] : [пам’яті
актора театру і кіно Леся Сердюка] //
День. - Електрон. текст. - Режим
доступу:
https://day.kyiv.ua/uk/article/panoramadnya/proshchavay-kozache, вільний (дата
звернення: 28.05.2010). – Назва з екрана.
– Мова укр.
Сердюк Лесь Олександрович
[Електронний ресурс] // Вікіпедія. Електрон. текст. - Режим доступу:
https://uk.wikipedia.org/wiki/Сердюк_Лес
ь_Олександрович,
вільний
(дата
звернення: 30.10.2016). – Назва з екрана.
– Мова укр.
Сердюк
Олександр
Олександрович [Електронний ресурс]
// Національна академія мистецтв
України. - Електрон. текст. - Режим
доступу:
http://academia.gov.ua/sites/Serdiuk/Serdiu
k.htm, вільний (дата звернення: 2017). –
Назва з екрана. – Мова укр.
Контактна інформація
Адреса:
м. Київ, вул. Жукова, 22
Телефон:
(044)518-52-41
e-mail:
library119@ukr.net
веб-сторінка:
http://desnabib/kiev.ua

Пам’ятка підготовлена за матеріалами
інтернет-ресурсів
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Серія «Творчі діячі Деснянського
району»

Лесь Олександрович
Сердюк

(1940-2010)
народний артист України,
педагог

П а м’ я т к а
«Я щасливий, тому що
займаюся улюбленою
роботою.»
Лесь Сердюк

Київ – 2017

Шановні читачі!
До вашої уваги пропонується пам’ятка,
присвячена народному артистові України
Лесю Сердюку, з циклу «Творчі діячі
Деснянського району».

Біографія
Лесь (Олександр) Олександрович
Сердюк народився 14 жовтня 1940 року в
Харкові, у родині народного артиста СРСР
Олександра Івановича Сердюка.
1961
року
закінчив
Харківський
театральний інститут.
У 1961–1964 роках
— актор Харківського
театру
драми
ім.
Т. Г. Шевченка, в 19641965 роках — Ризького
ТЮГу,
в
1966—
1970 роках — Київського
академічного
театру
російської драми ім. Лесі Українки, з 1970
року — Київської державної кіностудії ім.
О. Довженка. З 2008 року — актор
Національного академічного драматичного
театру ім. Івана Франка.

Творчість
Уперше Лесь вийшов на сцену в сім
років — зіграв слугу-негреня у виставі
«Пікова дама» Харківського оперного
театру, де грала його мама – оперна
співачка Анастасія Левицька.
Кінодебют актора відбувся 1965
року в фільмі «Загибель ескадри». З того
часу він знявся у понад 120 фільмах.

Остання робота, в якій глядачі могли
бачити Леся Сердюка
—
фільм
«Тарас
Бульба»
режисера
Володимира Бортка.
Це
роль
козака
Товкача.
2008
року,
після
37
років
перерви, Сердюк повернувся на сцену в
складі
трупи
Національного
академічного драматичного театру ім.
Івана Франка.
За час роботи на Національній
кіностудії художніх фільмів ім. О.
Довженка зіграв понад 100 ролей, з них
– 80 головних.
Як педагог Лесь Сердюк активно
навчав акторської майстерності в
Київському національному університеті
театру, кіно і телебачення ім. КарпенкаКарого.
Помер 26 травня 2010 року в
Києві через рак легень. Похований на
Байковому кладовищі.

Вибрані театральні роботи:
Ризький театр юного глядача
 "Мій бідний Марат!
Театр російської драми імені Лесі
Українки
 "Дивна місіс Севідж"
 "Озирнись у гніві"
Національний театр ім. Івана Франка
 "Всі ми коти і кішки"

 "Одруження"
 "Божа сльоза"

Вибрані художні фільми:






















«Загибель ескадри» (1965)
«Їх знали лише в обличчя» (1966)
«На Київському напрямку» (1967)
«Хліб і сіль» (1970)
«Жива вода» (1971)
«Інспектор карного розшуку»
(1971)
«Як гартувалась сталь» (1973)
«Сполох» (1973)
«Рейс перший, рейс останній»
(1974)
«Карпати, Карпати…» (1976)
«Дума про Ковпака» (1976)
«Народжена революцією» (197477)
«Наталка Полтавка» (1978)
«Вавилон ХХ» (1979)
«Поїзд надзвичайного
призначення» (1979)
«Від Буга до Вісли» (1980)
«Легенда про княгиню Ольгу»
(1983)
«Провал операції «Велика
Ведмедиця» (1983)
«Батальйони просять вогню»
(1985)
«Солом’яні дзвони» (1987)
«Страчені світанки» (1996)

