У червнi 2001 року саме
колективу хору «Фрески Києва»
випала честь спiвати в національній
філармонії пiд час зустрiчi в Києвi
Папи Римського Iоанна Павла II.
За перiод свого існування
колектив став відомим не тiльки в
Українi, але й далеко за її межами,
завдяки
високопрофесійній
майстерності виконання духовної
музики, шедеврів свiтової класики,
творів
українських
сучасних
композиторiв, колядок та щедрiвок,
народних
пiсень,
джазових
композицiй, тощо.
За заслуги у відродженні та
розвитку української національної
духовної
культури,
Олександр
Бондаренко нагороджений орденом
Святого Володимира та орденом
Архістратига Михаїла українською
православною церквою Київського
патріархату, срібним хрестом Папи
Римського Iоанна Павла II.
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Якщо Ви хочете дізнатися
Більше цікавих фактів про життя
та творчість видатних діячів
нашого району, завітайте до
нашої бібліотеки!
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Адреса: м. Київ, вул. Бальзака, 28.
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Бондаренко Олександр
Володимирович –
художній керівник хору
«Фрески Києва»

П а м’ я т к а
для організаторів дитячого читання
Київ – 2017

Шановні Деснянці!
Пропонуємо
Вашій
увазі
пам’ятку, присвячену одному з
талановитих діячів нашого району Олександру Бондаренку.
Бондаренко
Олександр
Володимирович – український
хоровий
диригент,
співак,
композитор,
поет,
педагог,
громадський діяч, Заслужений діяч
мистецтв України.

Випустив серію раритетних
компакт-дисків із записами хорових
творів національних композиторів.
Хорові твори митця та обробки
народних пісень співають сьогодні
професійні й аматорські хорові
колективи в Україні та за кордоном.
За
висновками
фахівців,
унікальний
голос
Олександра
Бондаренка вважається одним із
найнижчих за діапазоном у світі.

Народився
Олександр
Володимирович 15 липня 1952 року
у місті Кадіївка, на Луганщині.
Музикант отримав диплом
Київської національної музичної
академії ім. П. І. Чайковського
вокального
і
диригентського
факультетів.

Володимир
Олександрович
відомий не лише в Україні, як співак
і диригент із гастролями він відвідав
такі країни: Югославія, Польща,
Болгарія, Росія, Швейцарія, Англія,
Північна
Ірландія,
Голландія,
Бельгія, Німеччина, Франція, Італія,
США, Японія.

Викладав у духовній академії та
семінарії Української Православної
Церкви Київського Патріархату.

Митець
захоплюється
живописом, створив понад 40 творів
(олія, темпера), брав участь у
художніх виставках.

Працював провідним солістом
національної філармонії, камерного
хору імені Б. Лятошинського,
чоловічої капели ім. Л. Ревуцького,
національної капели «Думка».
Записав у золоті фонди радіо й
телебачення десятки хорових творів.

У червні 1989 року, з метою
відродження
та
подальшого
розвитку національної
хорової
духовної спадщини України був
створений хор «Фрески Києва»,
фундатором, художнім керівником й
головним диригентом якого став
Олександр Бондаренко.

На основі «Фресок Києва»,
використовуючи
можливості
чоловічого
складу
хору,
О.
Бондаренко
створив
ансамбль
«Запорізькі козаки», який бере
участь у концертах, як у складі хору
«Фрески Києва», так і самостійно з
сольною програмою.

1991
рiк
став
роком
справжнього трiумфу «Фресок
Києва». Вперше в cвiтi у його
виконанні прозвучала «Лiтургiя
Святого
Iоанна
Златоуста»
видатного
українського
композитора К. Стеценка.
Забутому шедеврові фактично
було подаровано друге життя –
публiчно виконано українською
мовою твiр, який понад пiвстолiття
лишався забороненим i невiдомим.

