




Управління культури
Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Дніпропетровська обласна універсальна  наукова бібліотека

Хроніка культурного життя області
(за повідомленнями преси та неопублікованими матеріалами)

у січні 2007 року.

    

Культура. Загальні питання.

22 січня дніпропетровці відзначили День соборності України. Відбулося покладання квітів до пам’ятника Т. Г. Шевченка. Урочисті збори та святковий концерт пройшли в театрі ім.. Шевченка. Губернатор області Н. М. Дєєва вручила державні нагороди та дипломи про почесні звання дніпропетровцям, які прославили свою країну.

Музей етнографії, побуту та народно-прикладного мистецтва буде відкрито цього року в Петриківці. Його буде названо ім’ям останнього кошового отамана Запорозької Січі Петра Калнишевського. У липні тут заплановано провести загальноукраїнський етнографічний фестиваль «Петриківський дивоцвіт». Таким чином враховано побажання Президента України Віктора Ющенка, який, побувавши тут, закликав Петриківці до гідного уславлення неповторного селища, творчість майстрів розпису якого відома в багатьох куточках світу.

«Всі ми діти твої, Україно!», – під такою назвою у Палаці студентів Дніпропетровська пройшов десятий ювілейний фестиваль національно-культурних товариств. У рік 75-річчя Дніпропетровщини почато це свято національними піснями, музикою, танцями. Символ фестивалю – ромашка в долонях – об’єднав учасників 12 товариств (усього їх в області – 57).

Театрально-концертне життя.
2 січня в Дніпропетровському академічному театрі опери та балету пройшла прем’єра опери «Ай да Балда!», поставленої за казкою О. С. Пушкіна. Не дивлячись на те, що представники релігійних конфесій виступили проти постановки спектаклю, він все ж відбувся і діти побачили чудеса народження сценічної краси, коли оперні артисти не тільки співали, а й танцювали. Режисер-постановник – Ірина Красиліна.
6 січня артисти балету представили «Ніч перед Різдвом»у постановці заслуженого артиста України Олега Ніколаєва (Москва) за однойменною повістю М. В. Гоголя.

20 січня у Дніпропетровському російському драматичному театрі ім.. М. Горького пройшов спектакль – трагікомедія «Афинские вечера» П. Гладиліна. Після спектаклю відбувся вечір пам’яті, присвячений 95-річчю видатного сценографа і майстра образотворчого мистецтва середини ХХ століття Зіновія Вольфовича Фукса, доля якого більше 40 років була пов’язана з цим театром, 20 з яких він був головним художником.

18 січня в театрі одного актора «Крик» відбулася прем’єра вистави «Мутація» за творами Федора Достоєвського. Як завжди, це стало подією у нашому місті.




***

23 січня у нашому місті розпочався традиційний ХІY Всеукраїнський фестиваль духовних піснеспівів «Від Різдва до Різдва». Проходив він у театрі ім.. Горького. Очолив журі Митрополит Дніпропетровський і Павлоградський Іриней. Всі роки фестиваль підтримує і міський голова І. Куліченко. У фестивалі взяли участь багато хорових колективів України, в тому числі дитячих. Його уже можна вважати міжнародним, бо приїхали гості з Ярославської області, Бєлгорода та Татарстану.  Завершився фестиваль 27 січня.

Музичний післяноворічний сезон розпочався у Дніпропетровську прекрасною акцією. В Будинку органної та камерної музики пройшов концерт оркестру «Дивертисмент». Солістка – лауреат Московського міжнародного конкурсу «Арфовое искусство», володарка Гран-прі декількох музичних форумів, стипендіатка фонду В. Співакова – Вероніка Лимишенко (Харків). Концерт справив враження на слухачів, адже сольна арфа вперше зазвучала під куполом цього концертного залу.
 
Образотворче мистецтво. Музейна справа.

«Шлях до себе», – під такою назвою в Палаці студентів ДНУ проходила виставка художника Едуарда Семешка. Художник найповніше проявив себе в пейзажі та натюрморті. У роботах митця – береги Дніпра, Карпати і Литва, тепло і багатство кримської природи.
23 січня тут  відкрилася виставка графічних робіт студентів і викладачів артистичного факультету Люблінського університету ім.. Складовської-Кюрі. Проект здійснено силами люблінського університету та кафедри образотворчого мистецтва і дизайну факультету української й іноземної філології та мистецтвознавства ДНУ. Польський плакат сьогодні посідає провідне місце в Європі. У нашому місті така графічна експозиція представлена вперше.
У Науковій бібліотеці Дніпропетровського національного університету триває традиційна фотовиставка-конкурс «Моя країна – Україна!», організована Центром гуманітарних проблем освіти ДНУ і факультету української та іноземної філології та мистецтвознавства. На конкурсі представлено майже 300 фоторобіт студентів, аспірантів, викладачів університету.
Виставка художньої фотографії Юрія Попова «Ескіз» відкрилась в галереї Citi Art. Представлено 28 фотографій: натюрморти та пейзажі.
Виставка дитячої творчості стала чудовим подарунком для відвідувачів музею історії м. Дніпродзержинська. Цього разу свої роботи представили на суд журі та глядачів 126 дітей віком від 5 до 17 років. Представлені малюнки та аплікації. Кращі з них залишаться в музеї і стануть  культурним надбанням міста. Такі вистави у міському музеї проводяться з 2001 року.

***
«Тибет – крыша мира», – під такою назвою в музеї «Літературне Придніпров’я» відкрилась виставка вченого, письменника і мандрівника Олександра Редька. Представлені фотороботи, які були зроблені під час подорожі мандрівника на Тібет.
Дніпродзержинський державний музей історії міста отримав партію ювілейних жетонів, випущених до 100-річчя Леоніда Брежнєва. Пам’ятні жетони викарбувані за аналогом ювілейних карбованців, що були в обігу за часів Радянського Союзу. 
Петропавлівський історико-краєзнавчий музей на громадських засадах готується гідно зустріти річницю утворення рідної області. З цієї нагоди музейні експонати поповнились тематичними добірками про героїв Дніпропетровщини, досягнення області та її неповторні краєвиди, історичні пам’ятники, а також готується картосхема «Стежками історії Петропавлівщини», яка стане путівником для екскурсій по Петропавлівському району. Музей було засновано 25 жовтня 1967року.


Культосвітня робота. Бібліотечна справа.

Заключний концерт 61-го районного фестивалю народної творчості «Славному Придніпров’ю – наші таланти» відбудеться 4 березня у Покровському районному Будинку культури. Зараз у районі тривають відбіркові тури фестивалю, переможці яких і візьмуть участь у заключному концерті.
У Васильківському районі теж триває підготовка до районного фестивалю народної творчості «Рідна сторона, ти – душі струна», присвяченого 300-річчю селища Васильківка та 75-річчю Дніпропетровської області. 

***
Музично-поетична програма «Володимир Висоцький – поет, актор, співак, людина» пройшла у Дніпропетровській обласній науковій бібліотеці. Автор та виконавець – заслужений працівник культури України Володимир Крот.
У науковій бібліотеці багаточисельні шанувальники творчості дніпропетровської письменниці Олександри Кравченко нещодавно відзначили її ювілей.

18 січня  у відділі краєзнавчої літератури та бібліографії відбулось засідання краєзнавчого клубу „Ріднокрай” за темою: „Катеринославські губернатори: погляд з відстані часу”. З головною доповіддю виступила науковий співробітник ДІМ Валентина Лазебник. Кандидат історичних наук Ігор Кочергін доповнив її розповідь. Засідання вела доктор історичних наук, професор НГУ Ганна Швидко. На засіданні були присутні понад 50 чоловік.
Засідання було присвячене 75-річчю Дніпропетровської області. 
29 січня о 18.00 на Дніпропетровському обласному телебаченні в передачі „Дивосил” показано сюжет про роботу відділу краєзнавчої літератури, розказано про нові виставки.

24 січня у відділі мистецтв пройшло засідання міського клубу книголюбів «Літературна вітальня», присвячене 110-річчю від дня заснування Дніпропетровського музичного училища ім.. М. Глінки «Видатні музиканти Дніпропетровщини». На засіданні були представлені книги викладача консерваторії про музикантів-земляків, презентований вісник консерваторії «Музичне мистецтво». Прозвучали музичні твори у виконанні студентів музичного училища.

«У роздумах над часом і добою» - так назвали зустріч-діалог у клубі «Захопленість» при відділі абонементу, присвячену звіту перед читачами про роботу ДОУНБ у 2006 році. Вона відбулася 27 січня.

Канадсько-Український бібліотечний центр при ДОУНБ давно відомий своєю діяльністю. Так, 11 січня тут відбулося засідання Січеславського відділення фундації І. Багряного, на якому була представлена книга «Січе славці про І. Багряного», видана за участю Січеславської фундації і присвячена 100-річчю від дня народження видатного письменника.
25 січня в КУБЦ відбулось засідання обласної асоціації релігієзнавців за темою «Релігії стародавніх суспільств».
27 січня – члени ДОК зібралися на засідання, щоб обговорити тему «Первісна культура. Міфи як педагогіка людського роду», у якому взяли участь студенти АМСУ та ДНУ.

21 січня в обласній бібліотеці для молоді ім.. М. Свєтлова пройшло засідання молодіжного юнацько-патріотичного клубу «Молода Січ», присвячене вшануванню пам’яті героїв Крут «За волю України». Гостями були члени жіночого товариства ім.. О. Теліги та голова Дніпропетровського відділення спілки письменників України Леся Степовичка.

У Дніпропетровській обласній бібліотеці для дітей була презентована третя збірка «Ластів’ята», до якої увійшли твори авторів віком від 5 до 16 років. У порівнянні із першою збіркою, виданою в 2000 р., кількість майстрів поетичного та прозаїчного слова збільшилась майже вдвічі. Сьогодні «ластів’ят» – 96. В третю збірку увійшли матеріали, що надійшли більш ніж від 200 юних поетів та прозаїків, що мешкають у різних куточках Дніпропетровської області. Презентація перетворилась на яскраве свято юних талантів.
Літературна подорож «Вулиці мого дитинства», що була організована в ОДБ, була присвячена 75-річчю утворення нашої області. 

При Петропавлівській центральній районній бібліотеці створено громадське літературне об’єднання «Ріднокрай» ім.. Фросини Карпенко – народної поетеси із села Хороше, яка присвятила свою творчість місцям, де народилася. Щомісяця в бібліотеці збираються відомі поети і письменники із початківцями, дають путівку в життя новим творам. За останній період репрезентовано п’ять збірок місцевих поетів. 
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