




Управління культури
Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Дніпропетровська обласна наукова бібліотека

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

у грудні 2008 р.

Культура. Загальні питання.

19 грудня виповнилось 85 років дніпропетровському поету, письменнику, публіцисту, лауреату премії ім. М. Ушакова та ряду літературних премій, ветерану Великої вітчизняної війни Михайлу Селезньову. В Будинку Спілок відбувся його творчий вечір за участю заслуженого працівника культури України, лауреата премії ім.. Г. Петровського Ігоря Тищенка. Відділ документів з питань мистецтв ДОУНБ підготував інформаційно-бібліографічний матеріал «Избранная лирика и публицистика Михаила Селезнева в периодических изданиях 2008 года».


До дня народження видатного українського поета, фольклориста та етнографа Івана Манжури у музеї «Літературне Придніпров’я», що у м. Дніпропетровську,  пройшло літературно-театральне свято. Творчий колектив викладачів та студентів театрально-художнього коледжу підготував літературно-театралізовану програму.

У Дніпропетровську, в концертному залі консерваторії ім. М. Глінки,  пройшов      ІІ Всеукраїнський фестиваль пісні «Чорнобильські мотиви». Цей конкурс став традиційним, його географія охоплює 13 областей України та Тульську область (Росія). Захід відбувався протягом двох днів. Журі очолила народна артистка України Ніна Матвієнко. У рамках фестивалю було проведено конкурс дитячого малюнка «Чорнобильська палітра».

У м. Дніпродзержинську був проведений фестиваль литовсько-української музики, присвячений Року литовської культури в Україні. У ньому взяли участь 90 учасників віком від семи до сімнадцяти років. Фестиваль завершився гала-концертом переможців.

Театрально-концертне життя.
У Дніпропетровську відбувся п’ятий фестиваль моно- і камерних спектаклів «Віват,  актор!». Цього року у ньому взяли участь театри Дніпродзержинська, Кривого Рога, Запоріжжя, Харкова. Головна увага приділялась акторським роботам, конкурс кращих із них проводився за трьома номінаціями.

Криворізький театр «Академія руху» (художній керівник та режисер –                    О. Бєльський) відзначив своє 15-річчя трагікомедією «Дон Жуан». Несподіванкою для глядачів стала україномовність спектаклю.

***

Черговий, уже третій,  музичний вечір, на якому звучали лише класичні твори, пройшов у приміщенні музею «Літературне Придніпров’я». Він був присвячений музиці Німеччини 17 століття. На клавесині солірував автор проекту – аспірант Київської консерваторії Олександр Панаскін.

Образотворче мистецтво. Музейна справа.

В Палаці студентів відкрилась виставка картин Євгена Негоди. Представлені міські пейзажі та натюрморти, створені новою технікою. У ній з’єдналась акварель, пастель та масло.

У м. Дніпропетровську відкрилась виставка художниці Ірини Бесєдіної.
***

«Шедеври музичних інструментів», – така незвичайна виставка відкрилася в меморіальному будинку-музеї ім.. Д. Яворницького. Збирати цю колекцію почав сам Дмитро Яворницький – дякуючи його старанням на початку ХХ ст. до краєзнавчого музею стали надходити інструменти ручної роботи, які збереглися до наших днів. Ця колекція поповнюється і зараз.

Виставка фоторобіт молодої художниці Дороті Шуз, щойно відкрита в історичному музеї за ініціативою Посольства Франції в Україні, Французького Культурного центру та «Альянс Франсез» м. Дніпропетровська, познайомила мешканців обласного центру з одним із напрямків сучасного мистецтва Франції. Її роботи – дифузія всіх видів мистецтва.

У Дніпропетровській обласній Раді відкрився унікальний музей, у якому представлена історія місцевого самоврядування. Нічого подібного поки-що немає ні в Україні, ні в Східній Європі.

 Бібліотечна справа.

Багато різних заходів пройшло в обласній науковій бібліотеці.
3 грудня у відділі читальних залів відбулося засідання клубу «Екософія людини» на тему «Психодрама: сцена або життя» (тренінг). Мета тренінгу – допомогти краще пізнати та зрозуміти себе і знайти своє місце в суспільстві.
5 грудня тут пройшов літературний вечір «Відвертість серця». Автор програми і виконавець – поетеса, член Конгресу літераторів України Інна Радиновська.
Відділ абонементу 2 грудня організував виставку робіт образотворчого мистецтва народної майстрині В. К. Кров’якової «Усі дива квітучого світу».
12 грудня у цьому відділі пройшли Різдвяні зустрічі в розрізі засідання клубу «Захопленість» на тему «Звізда світла з востоку гряде».
 Відділ патентно-технічної літератури 2 грудня організував науково-практичну конференцію «Екологічні проблеми гірничометалургійного комплексу за умов формування принципів збалансованого розвитку». Був презентований третій том екологічної енциклопедії.
18 грудня у цьому відділі пройшло засідання клубу «Академія досліджень та винахідництва» на тему «Інтелектуальна власність і сучасність». Виступила патентний повірений України Є. П. Єгорова.
Відділ краєзнавчої літератури та бібліографії на  своєму черговому засіданні клубу «Ріднокрай» звернувся до теми «Храм на Монастирському острові: міфи та реальність». Виступив кандидат історичних наук, доцент ДНУ М. Кавун.
25 грудня у відділі пройшло чергове засідання Дніпропетровської обласної організації «Дніпропетровське генеалогічне товариство».
«Ідея національної церкви та національної релігії», – ця тема обговорювалась на засіданні клубу релігієзнавців Дніпропетровської області 27 грудня в Канадсько-Українському Бібліотечному Центрі.

Кіномистецтво.

З 4 по 8 грудня в Дніпропетровському кінотеатрі «Україна» пройшов VІІІ фестиваль «Нове британське кіно». Після Дніпропетровська фестиваль буде проводитись у інших містах України.


Підготувала                                           Т.Я.Зайцева.
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