Музика до театральних вистав:
- «Слуга двох панів» Карло Ґольдоні
(1934);
-«Отелло» (1935), «Багато галасу
даремно» (1940) і «Гамлет» (1956)
Вільяма Шекспіра;
- «Борис Годунов» Олександра
Пушкіна (1937);
- «Правда» (1937), «Богдан
Хмельницький» (1939), «Загибель
ескадри» (1951) Олександра
Корнійчука тощо.

Станішевський, Ю. Національний
академічний театр опери та балету
України імені Тараса Шевченка :
історія і сучасність. – Київ : Муз.
Україна, 2002. – 736 с. : іл.

Централізована бібліотечна
система Деснянського району
м. Києва
Центральна районна ібліотека
№ 141
Їх імена в назвах вулиць
нашого району

Музика до фільмів
- «Педро» (1938),
- «Ескадрилья № 5» (1939),
- «300 років тому…» (1956),
- «Правда» (1957),
- Народжені бурею» (1957) ,
- «Лілея» (1958),
- «Дума про Україну» (1960).
Дискографія
- «Богдан Хмельницький», опера в
4-х діях, (1954).
- «Тарас Шевченко», симфонічна
поема, «Лілея», сюїта з балету, 1960.
- «Назар Стодоля», опера в 3-х діях,
1964.
Література
Станішевський, Ю. Балетний театр
України : 225 років історії. – Київ :
Муз. Україна, 2003. – 440 с.

Вас зацікавила постать
талановитого митця?
Запрошуємо до нашої
бібліотеки, де Ви дізнаєтесь
багато інших цікавих фактів про
класика української, радянської
музики Костянтина
Федоровича Данькевича

Данькевич
Костянтин Федорович
(1905-1984)

Контактна інформація
Адреса:
м. Київ, вул. Драйзера, 6.
Телефон:
(044)546-90-45
e-mail:
library141@ukr.net
веб-сторінка:
http://desnabib.kiev.ua
Довідка підготовлена за матеріалами фондів
бібліотеки та інтернет-ресурсів

український композитор,
піаніст, педагог,

Пам’ятка
Київ – 2015

Шановні Деснянці!
Вашій
увазі
пропонуємо
пам’ятку, присвячену українському
композитору, піаністу, педагогу,
крупному
музично-громадському
діячу - Костянтину Федоровичу
Данькевичу, ім’ям якого у 1987 році
названо вулицю нашого району.
Народився Костянтин Данькевич
24 грудня 1905 року в Одесі.
У 1929 році закінчив Одеський
музично-драматичний інститут.
Під час Другої світової війни був
евакуйований у Тбілісі, де керував
ансамблем пісні і танцю військ
НКВС Закавказзя.
У 1944-1951 роках обіймає посаду
ректора одеської консерваторії та
завідує кафедрою композиції.
З 1953 року - професор Київської
консерваторії.
У 1955-1967 роках обирався
депутатом Верховної Ради УРСР 4-6
скликань.
У 1956–1967 роках - голова
правління
Спілки
композиторів
України.

Багато разів обирався депутатом
Київської міської Ради,
членом
Комітету з Ленінських і Державних
премій СРСР.
Жив в Києві на вулиці Пушкінській,
21.
Помер 26 лютого
1984 року.
Похований в Києві
на Байковому
кладовищі.
За своє життя Костянтин
Данькевич написав більше 200
творів - це опери, балети, романси,
твори для симфонічного оркестру,
камерно-інструментального
ансамблю, для хору з супроводом і
без супроводу, музика для фільмів та
театральних
вистав.
Займався
обробкою українських та російських
народних пісень, написав близько
100 пісень на слова радянських
поетів.
Відзнаки
За
високі
досягнення
в
музичній творчості композитора
нагороджено у 1978 році Державною
премією УРСР ім. Тараса Шевченка
за оперу «Богдан Хмельницький».

У 1960 році нагороджений Орденами
Леніна.
У 1954 році - Орденами Трудового
Червоного
Прапора,
низкою
почесних медалей.
Вшанування пам'яті
 28
листопада
1985 року у Києві на
будинку по вулиці
Пушкінській, 21, де з
1952 по 1984 рік жив
композитор,
встановлено
меморіальну дошку.
 У 1984 році Одеському
музичному училищу було присвоєно
ім’я видатного композитора.

У 1987 році на його честь у
Києві названо вулицю.
Основні твори
Опери:
- «Трагедійна ніч» (1935, Одеса);
- «Богдан Хмельницький» (1951,
Київ).
Балет:
- «Лілея» (за Т. Шевченком, 1940,
Київ);
- фільм-балет «Лілея» (1958).

