Колеги про ювіляра

Ш АМО Т. І.

Т АЛАНТ БУТИ ЛЮДИНОЮ
Життя людини – це події та спогади. Хвилі моєї пам’яті пов’язані з такою чуйною, прекрасною Людиною, яким є Володимир Іванович Рожок. Уже багато років він
очолює всесвітньо відомий навчальний заклад – Національну музичну академію
України імені П. І. Чайковського, яка виховала вже не одно покоління обдарованих
професійних музикантів.
З Академією пов’язаний творчий шлях і мого батька – композитора Ігоря Наумовича Шамо, народного артиста України, лауреата національної премії України
імені Тараса Шевченка, мого незабутнього брата – композитора Юрія Шамо
та двоюрідного брата – піаніста Володимира Шамо.
Моє спілкування з Володимиром Івановичем пов’язане, насамперед, саме із
вшануванням пам’яті мого батька. Не можу не згадати яскравих творчих заходів до
його ювілейних дат. Зокрема, наукову конференцію 2005 року в Академії з нагоди
80-річчя композитора. За її матеріалами було видано «Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського», присвячений життю і творчому доробку композитора Ігоря Шамо. Саме Володимир Іванович став ініціатором
проведення цієї конференції, у якій особисто взяв активну участь.
А десять років по тому в переповненому Великому залі Академії відбувся вишуканий, надзвичайно теплий концерт до 90-річчя від дня народження композитора. Цей концерт став тоді головною подією щорічної Міжнародної Пасхальної асамблеї, яка є однією з головних творчих ініціатив В. Рожка. І знов-таки, ініціатива
йшла від Володимира Івановича, який до того ж особисто став режисером цього заходу. З великою шаною та любов’ю поставився ректор до пам’яті мого батька, колишнього професора Київської консерваторії. Вибір репертуару, запрошення провідних
українських виконавців – саме це перетворило ювілейний концерт на яскраву подію
в музичному житті Києва. І завжди відчувалося зацікавлення Володимира Івановича, його уважний погляд.
Мої особисті зустрічі з ним згадую як завжди приємні, людяні розмови і творчі плани на майбутнє. Володимир Іванович має унікальний талант бути Людиною.
Він любить людей і ставиться до них з повагою. Завжди люб’язний, скромний, дотепний, енергійний. Володимир Іванович Рожок є уособленням справжнього керівника, високого професіонала, прекрасної, чуйної людини.
З глибокою шаною та побажанням всього найкращого – донька композитора
Ігоря Шамо Тамара Шамо та родина.
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