Відзнаки та громадська
діяльність
 1979 р. — лауреат Республіканської
комсомольської
премії
ім.
Миколи
Островського;
 1986 р. — заслужений діяч мистецтв
України;
 1991 р. - член Національної Спілки
кінематографістів України;
 2001 р. - народний артист України;
 2004 р. – премія ім. Миколи Лисенка
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Серія «Творчі діячі Деснянського району»

Кива
Олег Пилипович
(1947-2007)
український композитор,
музично-громадський діяч, педагог

П а м’ я т к а
«Саме лірична нота завжди була
притаманна музиці Олега Киви.
І цей ліризм проникає глибоко в душу
людей, зачіпає їхні емоційні струни і не
залишає їх байдужими.»
Мирослав Скорик

Київ – 2017

Шановні читачі!
До вашої уваги пропонується
пам’ятка,
присвячена
українському
композитору Олегу Киві, з циклу «Творчі
діячі Деснянського району».

Біографія
Олег Кива народився 5 січня 1947 року у
Львові в сім'ї військовослужбовця (батьки
композитора родом з Полтавщини). Закінчив
Полтавську школу № 10 та навчався в
музичній школі по класу фортепіано.
У Полтавському музичному училищі
займався на теоретичному факультеті. На
другому курсі училища (приблизно в
шістнадцятирічному віці) почав писати
невеликі п'єси для фортепіано та романси.
Перші опуси не збереглися.
У Київській державній
консерваторії ім. П. І.
Чайковського навчався по
класу композиції професора
Мирослава
Скорика.
Закінчивши
навчання
у
консерваторії (1971), за
розподілом
потрапив
в
Уманське музичне училище,
де викладав теоретичні дисципліни (1971—
1972), диригував місцевим симфонічним
оркестром.
Потім повернувся до Києва, вступив до
Спілки композиторів України, де був
редактором відділу пропаганди (1972—1974).
Відслужив в армії. Після демобілізації
викладав у Дитячій музичній школі Києва
(1974—1976), працював референтом Спілки

композиторів України, а також у
Музично-хоровому
товаристві,
був
музичним редактором у видавництві
«Музична Україна» (1977—1980).
З 1980 — на творчій роботі. Писав
музику до фільмів.
Помер 26 грудня 2007 року,
похований в Києві на Байковому
кладовищі.

Творчість
Творче становлення Олега Киви
припадає на кінець 60-х - початок 70-х
років минулого сторіччя, коли в
музичний світ України цілим сузір'ям
«увірвалися» своєрідні і самобутні
молоді композитори: Іван Карабиць,
Ярослав
Верещагін,
Володимир
Зубицький, Ірина Кириліна. І серед них
— Олег Кива. У його перших
фортепіанних
і
камерноінструментальних
творах
вже
відчувався індивідуальний почерк.
Написана у 1977 році Соната для
фортепіано № 2, відома під назвою
«Романтична музика», одразу ж стала
візитною
карткою
молодого
композитора. Поява у тому ж році
Першої камерної кантати на вірші
Анни Новочадівської знаменувала
певну творчу віху. Спробувавши себе в
різних жанрах, у тому числі й музичнотеатральному (балет «Олеся» за
повістю О. Купріна), Олег Кива
зосередився на роботі в камерновокальному
жанрі.
Широку
популярність здобула його музика до
кіно.

Композиторська фільмографія













Художні фільми:
«Вантаж без маркування» (1984)
«Трійка» (1985)
«Рік теляти» (1986)
«На дворі XX століття» (1986)
«Грішник» (1988)
«Допінг для ангелів» (1990)
«Афганець» (1991)
«Серця трьох» (1992)
«Козаки йдуть!» (1992)
«Серця трьох — 2» (1993)
«Афганець — 2» (1994)
«Дорога на Січ» (1994)














Телевізійні фільми:
«Мости дружби» (1979)
«Довгі дні, короткі тижні» (1980)
«Осіння дорога до мами» (1981)
«Кларнети ніжності»
«Ніжність до ревучого звіра» (1982)
«Карусель» (1983)
«Захисту не потребую» (1985)
«Гори димлять» (1989)
«Далі польоту стріли» (1990)
«Штормове попередження» (1990)
«Тупик» (1998)
«Графиня де Монсоро» (1998)








Мультиплікаційні стрічки:
«Із життя олівців» (1988)
«Старовинна балада» (1989)
«Мотузочка» (1990)
«Цап та баран» (1994)
«Тополя» (1996)
«Ходить гарбуз по городу» (1997)

