





Управління культури
Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Дніпропетровська обласна наукова бібліотека

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

у березні 2008 р.

Культура. Загальні питання.

Напередодні Всеукраїнського дня працівників культури і аматорів народного мистецтва в приміщенні Дніпропетровської державної консерваторії відбулося вшанування працівників культури. Провідні працівники культури та аматори сцени були нагороджені нагрудним знаком «За розвиток регіону», грамотами, цінними подарунками. Відбувся святковий концерт.

28 березня в Народному музеї Національного гірничого університету ім.. А. Поля відбулася щорічна (сьома) регіональна краєзнавча конференція «Проблеми дослідження та збереження пам’яток козацьких поселень в межах колишніх Запорозьких Вольностей», в якій взяли участь дослідники області. 

У Дніпропетровську відкрито новий культурний центр «Опера» (приміщення комерційного зібрання у Катеринославі). Гостею урочистостей була зірка світової опери Монтсеррат Кабальє. 
Театрально-концертне життя.
У Дніпропетровському академічному музично-драматичному театрі ім. Т.Г. Шевченка відбувся урочистий вечір, присвячений Міжнародному дню театру. Акторів чекали почесні нагороди і подяки. У святковому концерті взяли участь кращі артисти та колективи міста.

У Дніпропетровському академічному театрі опери та балету 14 березня відбулася прем’єра «Карміна Бурана» Карла Орфа, музичного бестселера ХХ століття. Загальноприйнята форма його виконання – сценічна кантата в концертному варіанті. Режисер та хореограф постановки – Олег Ніколаєв, диригент-постановник – Володимир Гаркуша.

В обласному молодіжному театрі «Камерна сцена» пройшов ювілейний вечір пам’яті режисера, сценографа, педагога, народного артиста України Григорія Кононенка – засновника Дніпропетровського театру юного глядача. У цьому театрі в 1969 році Г. Кононенко почав працювати головним режисером. Сенсацією вечора пам’яті стала книга «Театр Григорія Кононенка».

Дніпропетровський молодіжний театр «Верим!» 29-30 березня представив дніпропетровським глядачам прем’єру комедії А. П. Чехова «Чайка». Критика та публіка схвально зустріли п’єсу. 

20-22 березня на сцені Палацу студентів у Дніпропетровську уже вчетверте відбувся міжнародний франкомовний театральний фестиваль. Він проводився в рамках «Днів франкофонії», організаторами яких виступили Французький культурний центр і відділення «Альянс Франсез» у Дніпропетровську.

***
В Дніпропетровській філармонії відбувся концерт відомого музиканта, скрипаля, диригента, керівника Національного оркестру України, заслуженого діяча мистецтв України Володимира Сіренка. Разом з Дніпропетровським академічним симфонічним оркестром та молодим скрипалем Дмитром Ткаченком музикант виконав знамениту П’яту симфонію Бетховена і Концерт для скрипки з оркестром Едгара Елгара. 

Образотворче мистецтво. Музейна справа.

До 194-х роковин від дня народження Тараса Григоровича Шевченка в музеї «Літературне Придніпров’я» відкрилось відразу три виставки. Перша – літературна – відкрита в фойє музею і продовжується в одному із залів. Найунікальніші з книг – прижиттєві видання творів Шевченка, в тому числі «Кобзарі», що видавались за рубежем. В другій залі представлені екслібриси харківського автора Миколи Неймеша. Сьогодні цьому художнику належать 324 екслібриси, а 38 з них – шевченківські. Третя виставка – авторська вишивка Василя Канделя. Шевченківській темі присвячено більше 20 вишитих портретів, більшість представлена в експозиції.

В Центрі естетичного виховання кафедри філософії Національного гірничого університету відкрилась ювілейна виставка заслуженого художника України В’ячеслава Павловича Данилова. Представлено 30 робіт. Художник – автор розпису в Дніпропетровській консерваторії ім. М. Глінки та розпису стін з портретами великих композиторів у Будинку органної та камерної музики.

У виставковій залі Тернівського історико-краєзнавчого музею, що у Дніпропетровській області, відкрилась виставка вихованців гуртків «Вишиваночка» та «М’яка іграшка» ЦДЮТ «Терноцвіт». Лауреати премії «Обдаровані діти – надія Тернівського району» представили свої роботи, які стали переможцями конкурсів усіх рівнів аж до Всеукраїнського.

***

В Дніпропетровському історичному музеї ім. Д. Яворницького відкрилась виставка «Карнавал сновидений» Ірини Михайлової, фотохудожниці із Москви. Відвідувачі можуть побачити 40 робіт, виконаних у стилі Digital Art  – одному з напрямків цифрового фотомистецтва.
В музеї також відкрита виставка старовинних годинників ХVІІІ – ХХ ст. На виставці представлено біля ста експонатів із фондів музею, всього в зібранні – удвоє більше.
Викликає інтерес унікальна пересувна виставка в музеї ім. Д. Яворницького. На ній представлено 60 фотографій з приватної колекції Кристофера Картозо, який зібрав найбільшу кількість робіт відомого американського фотографа і етнографа початку ХХ століття Едварда Куртіса. 
Відбулось також урочисте закриття виставки «Православна ікона з фондів ДІМ». За два з половиною місяці експонування її відвідало більше двох тисяч небайдужих до українського православ’я та історії нашого краю. 

В музеї «Літературне Придніпров’я» відкрилась виставка з лаконічною назвою «Фотографіка». Вона є презентацією проекту, який уже декілька років успішно існує у світі Інтернету, а зараз із світу віртуального переселився у реальний. На виставці представлено в середньому по 3-4 роботи фотографів із різних країн – як професіоналів, так і любителів.

Культосвітня робота. Бібліотечна справа.

В палаці студентів відбувся VІ обласний фестиваль туристської пісні.

***

Відділ краєзнавчої літератури та бібліографії ДОУНБ користується заслуженим авторитетом серед краєзнавців та науковців Дніпропетровська і області. Нещодавно одне із засідань краєзнавчого клубу «Ріднокрай» було присвячене Михайлу Шатрову (справжнє прізвище Михайло Штейн) – людині, яка довгі роки збирала матеріал з історії нашого міста. Він був єдиним радянським автором, що зробив комплексне дослідження  долі «Города на трех холмах». Єдиною нагородою автору стала сама книга.
Наступне засідання клубу було присвячене дослідженню родословної. У Дніпропетровську ведеться робота зі створення генеалогічного товариства, про що говорила одна із його засновниць Тетяна Недосєкіна. В засіданні взяли участь заслужений журналіст України Микола Чабан та дніпропетровський історик, викладач Національного гірничого університету Ігор Кочергін.
20 березня члени клубу обговорили тему «Рідне місто на рідній землі. Козацькі чинники в заснуванні міст і сіл запорозького краю». В засіданні взяли участь кандидати історичних наук В. Грабовський та О. Репан.

27 березня в патентно-технічному відділі відбулося засідання клубу «Еколог», на якому обговорювали тему «Альтернативна енергетика як необхідна умова сталого розвитку». У засіданні взяли участь науковці, фахівці в галузі екології, економіки, промисловості. З цієї теми організована виставка документів.

22 березня у читацькому клубі «Захопленість», що діє на абонементі ДОУНБ, відбувся вечір гумору «Суму і радощів світле життя».

29 березня в Канадсько-Українському бібліотечному центрі обласної наукової бібліотеки пройшло засідання асоціації релігієзнавців «Толерантність, віротерпимість, прагнення до свободи в духовному житті – складові ментальності українців».

З 20 по 24 березня обласна бібліотека для дітей взяла участь у Всеукраїнському тижні дитячої та юнацької книги:
20 березня пройшов обласний тур Всеукраїнського конкурсу «Найкращий читач України-2008». Три його переможці 8-11 травня безкоштовно відвідають м. Львів в рамках Всеукраїнського фестивалю «Книгоманія».
30 березня у бібліотеці відбулося свято найкращого читача «Віват, читач!» 

У приміщенні Томаківської центральної районної бібліотеки відкрита експозиція «Томаківщино, рідний край, хлібами колосися й процвітай», присвячена 85-річчю створення району. Представлені вироби майстрів декоративно-ужиткового мистецтва: вишиті рушники, серветки, килими, вироби з кераміки.

Підготувала                                           Т.Я.Зайцева.
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