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Деснянської ЦБС та інтернет-ресурсів.
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Шановні Деснянці!
Вашій
увазі
пропонуємо
пам’ятку,
присвячену
видатному
українському музикознавцю, кандидату
мистецтвознавства (1982) і доктору
філософії мистецтв (2006) – Кузик
Валентині Володимирівні, яка є
мешканцем нашого району.
Валентина Кузик народилася 2
січня 1944 р. в селі Чаплина
Херсонської області - піаністка,
педагог, музично-громадська діячка.
1962 р. закінчила Херсонське
музичне училище.
1967 р. - Київську консерваторію.
Починаючи з 1959 р. працювала
як
піаністка-концертмейстер
та
викладач теоретичних дисциплін у
різних учбових закладах (Херсонське
музикальне
училище
1959-1962,
Київський педагогічний інститут 19641967, учбова студія при Державному
Українському народному хорі ім.
Григорія Верьовки 1967-1969).
1969 р. – молодший науковий
співробітник Інституту мистецтвознавства,
фольклористики та етнології ім.
М. Рильського НАНУ України.
1992 р. - старший наук.
співробітник, (2000-2004 провідний).
Член
НСКУ
(Національної
спілки композиторів України від 1978,
з 1991- член правлінь Київ. організації
та національної, 1995-1999 - заст.
голови Київ. організації НСКУ).

Життя та творча діяльність
Кузик автор понад 20 окремих
книжок,
присвячених
розвитку
української
культури,
зокрема,
масових жанрів.
Опублікувала
понад
100
ґрунтовних статей у книжках та
наукових збірниках, більше 200 статей
у журналах та газетах України й
зарубіжжя.
Автор статей до 5 томів
колективної
академічної
праці
„Історія української музики", до
„Української музичної енциклопедії".
У центрі її уваги такі постаті
української культури, як композитори
М. Лисенко, М. Леонтович, П.
Майборода,
В.
Польовий,
фольклористи М. Закревський, К.
Квітка, брати Ревуцькі - композитор Л.
Ревуцький та вчений мистецтвознавець
Д. Ревуцький.
Від
1974
веде
активну
просвітницьку діяльність:
1990
започаткувала
цикл
„Музична просвіта" (9 концертів).
Від
1991
ініціювала
всеукраїнську програму „Музичний
меморіал" і почала розробляти
матеріали з архіву колишнього КДБ,
розшукуючи дані про репресованих
діячів української музики (виник цикл
статей,
радіопередач,
концертних
програм).
Одна із засновниць та постійний
член журі міжнародного конкурсу
юних музикантів «Віват, музика!»
(2001, м. Нова Каховка).

Від 2005 веде щорічні різдвяні
концерти «У промінні Віфлеємської
зірки», а також інші концертні
програми у Національній філармонії,
великому залі НМАУ (Національна
музична академія України імені П.
Чайковського) та ін.
Окремою ділянкою є співпраця з
Національним
телебаченням
і
підготовка циклу симфонічної музики
українських композиторів минулого
(1992),
створення
освітньодокументальних фільмів „Ревуцькі"
(2 ч.), „Симфонічна і камерна
музика"
(1998),
«Микола
Леонтович»
(2008,
2010),
що
отримали високу громадську оцінку.
Виступає
телебаченню.
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Лауреат премії ім. М. Лисенка
(2002).
Нагороджена
орденом
Великомучениці Варвари.
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