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Tempo ad libitum

D‹ FM G‹ B¨M A‹ G‹

con anima

FM G‹ A‹ G‹ FM
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G‹ C7 G‹ C7
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c

c

loco

Неаполітанська серенада
Neapolitan serenade

Аранжування Т. Денона
Arranged by T. Dannon

S.B.

+ +

Dbdim

*) Всі твори, що вміщує ця збірка, виконуються loco (як написано) із використанням тембрів-регістрів, які обов’язково включають “фагот”.
    В разі виконання на нетембровому інструменті грати октавою нижче.
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Тоні ДŒнон
(24.03.1924 – 12.04.2011)

Тоні Денон, áеçпере÷но, áув áатьком 
акордеонного руõу не тільки його рідного 
Детройту. Вся Америка та Європа áули в 
çаõваті від його неповторного виконавського 
мистецтва, від майстерності педагога, який 
вільно володів найáільш інноваційними теõно-
логіями викладання.

Äжо Êоїре,
історèê àмерèêàнсüêої àêорäеоністèêè

Віäомèй àмерèêàнсüêèй äжàзоâèй àêорäеоніст, êомпозèтор, àрàнжуâàëüнèê тà пеäàãоã Тоні Äенон 
нàроäèâся â неâеëè÷êому ітàëійсüêому місте÷êу Віëëà лàтінà. Першèмè â÷èтеëямè мàëенüêоãо Тоні 
(музèêою по÷àâ зàймàтèсü у трèрі÷ному âіці) буëè бàтüêо, âіäомèй ітàëійсüêèй àêорäеоніст Аãостіно 
Äàннунціо, тà не менш âіäомèй Äж. Пеëëеãріні.

Ó 1936 році сім’я Äенонà переїзäèтü нà постійне місце прожèâàння äо СшА. Піä ÷àс Äруãої сâіто-
âої âійнè Тоні сëужèтü у ëàâàх äію÷èх àмерèêàнсüêèх збройнèх сèë. Пісëя äемобіëізàції жèттєâе русëо 
прèâоäèтü Äенонà äо Äетройтà. Тàм âін àêтèâно й äосèтü успішно поєäнує музè÷но-âèêонàâсüêу äі-
яëüністü (переâàжно â попуëярнèх äороãèх ресторàнàх тà ні÷нèх êëубàх) з âèêëàäàцüêою роботою у 
âіäомій музè÷ній стуäії “Gus Zoppi”. Íà по÷àтêу 50-х роêіâ рàзом з Мàйêëом Моäреàëе âіäêрèâàє âëàсну 
музè÷ну шêоëу “International accordion manufacturers”. По÷èнàю÷è з цüоãо ж періоäу (і прàêтè÷но äо 
зàâершення сâоãо жèттєâоãо шëяху), âін стàє офіційнèм преäстàâнèêом тà àртèстè÷нèм носієм бренäу 
тàêої âіäомої ітàëійсüêої фірмè з âèãотоâëення àêорäеоніâ, яê “excelsior”.

Ó сереäèні 50-х роêіâ ëеãенäàрнèй нüю-йорêсüêèй Êàрнеãі-хоë зàпо÷àтêоâує історè÷ну серію êон-
цертіâ піä нàзâою “Артèст Аêорäеон”, незміннèм у÷àснèêом яêèх, рàзом з Арт Вàн Äàммом, Чàрëüзом 
Мàнüянте, Êàрменом Êàррозою, Анжеëо Äіпіппо, Мàйроном Фëорентом тà ін., стàє і Тоні Äенон (яê 
безцінні еêспонàтè фотопортретè цèх âеëèêèх мàйстріâ àêорäеонà і сüоãоäні зберіãàютüся â Музеї 
Êàрнеãі-хоëу).

В 1957 році рàзом із сâоїм äіëоâèм пàртнером оëіâером Петріні, зноâу-тàêè у тому ж Äетройті, 
Т. Äенон âіäêрèâàє ноâу шêоëу-стуäію “Modern Studio accordion”, яêу â музè÷ному сереäоâèщі з 
÷àсом неофіційно по÷àëè нàзèâàтè “шêоëà ÷емпіоніâ”. Сëіä зàзнà÷èтè, що тàêу нàзâу шêоëà, â яêій 
нàâ÷àëàсü мàйже тèся÷à у÷ніâ із СшА тà Êàнàäè, отрèмàëà зоâсім не âèпàäêоâо. рі÷ у тім, що зà êіëü-
êістю âèхоâàнціâ, êотрі стàëè ëàуреàтàмè бàãàтüох нàціонàëüнèх тà міжнàроäнèх êонêурсіâ, з нею не 
зміã зріâнятèся жоäен àмерèêàнсüêèй нàâ÷àëüнèй зàêëàä поäібноãо тèпу. оäнèм із нàйêрàщèх âèпус-
êнèêіâ “÷емпіонсüêої êузні”, яêèм спрàâеäëèâо зàâжäè пèшàâся Ó÷èтеëü Тоні Äенон, є âіäомèй нèні 
àмерèêàнсüêèй бàяніст Пітер Соàâе. Áëèсêу÷èм резуëüтàтом трèâàëої тà âäумëèâої роботè Äенонà нà 
пеäàãоãі÷ній нèâі стàëà пубëіêàція äâох йоãо äуже змістоâнèх àâторсüêèх нàâ÷àëüнèх посібнèêіâ, прè-
сâя÷енèх мèстецтâу музèêуâàння нà àêорäеоні.

Віäомèй тà попуëярнèй äжàзоâèй âèêонàâецü і пеäàãоã Тоні Äенон буâ тàêож і нà äèâо обäàроâà-
нèм êомпозèтором, яêèй прàцюâàâ у бàãàтüох, переâàжно попуëярнèх музè÷нèх жàнрàх. йоãо тâор÷à 
спàäщèнà нàëі÷ує мàйже äâі тèся÷і не тіëüêè соëüнèх орèãінàëüнèх п’єс, обробоê тà àрàнжуâàнü, à й 
пàртèтур àнсàмбëеâèх тà орêестроâèх тâоріâ.

оêремою сторінêою нàäзâè÷àйно àêтèâної àртèстè÷ної äіяëüності Äенонà є, безпере÷но, йоãо 
бëèсêу÷е âтіëені â жèття розâàжàëüні шоу, стуäійні рàäіо- й теëеâізійні проеêтè, â яêèх âін яê соëіст 
тà àнсàмбëіст âèступàâ з тàêèмè âіäомèмè музèêàнтàмè, яê Áенні Гуäмен, жàннà Пірсà, лу÷àно Пà-
âàротті, Артур Гоäфрі, Áіëëі Фàреëë, Тоні Мàртін, жуëüєн лàбро, Френê Мàроêêо, Арт Вàн Äàмм, 
еääі Монтейро, Êенні Êотâіц, Äжон шоëëàê, Чàрëüз Мàнüянте, Аëен Музіêіні, Тоні Монтеëëо, рàëüф 
Армстронã, Äжонні Труäеëë, Áіëë Êеріо, Арон Êàрузо тà ін.

зà сâоє äоâãе жèття Тоні Äенон буâ уäостоєнèй бàãàтüох нàãороä, по÷еснèх тà нàуêоâèх ступеніâ 
яê àмерèêàнсüêèх, тàê і зàрубіжнèх мèстецüêèх інстèтуцій. Сереä нèх і тàêà незâè÷àйнà äëя äжàзоâоãо 
музèêàнтà нàãороäà, яê Апостоëüсüêе Áëàãосëоâення Пàпè рèмсüêоãо іоàннà Пàâëà іі.

остàнні роêè сâоãо жèття Äенон прèсâятèâ âèêëю÷но пеäàãоãіці, обіймàю÷è посàäу професорà тієї 
сàмої музè÷ної стуäії (“Gus Zoppi”), з яêої по÷èнàâ сâою труäоâу äіяëüністü зàмоëоäу.

Серія àâторсüêèх збіроê Тоні Äенонà пропонує уâàзі âіт÷èзняної бàянно-àêорäеонної спіëüнотè 
ëèше незнà÷ну ÷àстêу êомпозèторсüêої спàäщèнè âеëèêоãо мàйстрà сâітоâої äжàзоâої àêорäеоністèêè.

Прèємнèх âàм хуäожніх âрàженü, шàноâні êоëеãè, тà, ãоâоря÷è моâою су÷àсної моëоäі (яêій, âëàсне, 
і àäресуєтüся це âèäàння), äрàйâоâоãо музèêуâàння.

Анатолій Семешко


