




Управління культури
Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Дніпропетровська обласна наукова бібліотека

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

У червні 2008 р.

Культура. Загальні питання.

В холі діорами «Битва за Дніпро» історичного музею ім.. Д. Яворницького відкрилась пересувна виставка «Мы обвиняем! Голодомор 1932-1933 годов – геноцид украинского народа», яка буде експонуватися в усіх містах і райцентрах області. Представлені документи вищих партійних та державних органів влади, які свідчать про дії, направлені на організацію голодомору. В експозицію також увійшли роботи  художника Ф. Климента з цієї теми, які художник передав історичному музею. 

Майже два тижні в музеї історії Дніпродзержинська проходив історико-культурологічний фестиваль «Мамай-fest» – звернення у формі музейного дійства до історико-культурної спадщини українського народу з метою популяризації національних традицій, що склалися в Україні за козацьких часів. Музейне дійство відбувалося в кількох естетичних вимірах: мистецькі твори та музейні предмети із закодованою в них пам’яттю народу, музика і поезія, кіномистецтво.

В Днепропетровском академическом театре оперы и балета  состоялась творческая встреча с Евгением Евтушенко – легендарным российским поэтом-классиком.


Театрально-концертне життя.
Музичний проект «Острів класики» зібрав повний зал академічного театру російської драми ім.. М. Горького. Організований Центром православної культури «Лествица», проект дає можливість кожному ознайомитись із музичними творами, які мають глибоку смислову направленість.

Третій рік поспіль на сцені академічного театру опери та балету  проходить масштабна акція «Молодь розпрямляє крила». Це – підсумкові концерти дітей і молоді: виконавців на музичних інструментах та вокалістів. Автори проекту – головний диригент театру опери та балету В. Гаркуша та дипломант конкурсу ім.. С. Турчака Ю Пороховник.

На  сцені Дніпропетровської філармонії відбувся виступ великого віолончеліста сучасності Олександра Князєва. В супроводі академічного симфонічного оркестру прозвучали концерти для віолончелі Е. Елгара, Р. Шумана.

Снова в нашем городе гастролировал известный оперный певец из США Никита Сторожев. Обладая сильным и красивым голосом , он триумфально исполнил сложную партию царя Бориса Годунова.



Образотворче мистецтво. Музейна справа.


У міській виставковій залі  Кривого Рогу відкрилась персональна виставка відомого художника Івана Авраменка. За його картинами можна прослідкувати все життя талановитого графіка і живописця, яке майже все пов’язане з рідним Криворіжжям.

Во дворце студентов ДНУ открылась выставка молдавской художницы Наталии Ныш «Мир вокруг меня». На выставке представлены самобытные пейзажи Молдовы, натюрморты, отдельную часть экспозиции составляют портреты известных личностей Молдовы и Украины.

В історичному музеї ім.. Д. Яворницького працює виставка  «Сокровища курганов Приднепровья». Зібрання пам’яток давнього та середньовічного ужиткового мистецтва, виготовленого із золота та кості, було знайдено під час розкопок археологічної експедиції ДНУ.
***

Цього року музей «Літературне Придніпров’я» відзначає свій перший ювілей. Десять років тому знаменитий Дім Лінзова відкрив свої двері у новій якості і став центром культурного життя міста. Перша виставка, яка пройшла в знаменитому Домі, була присвячена О. С. Пушкіну. А зараз створюється продовження тієї експозиції «Сторінки літературного Придніпров’я-2», яке розповість про значимі культурні етапи нашого краю ХІХ-ХХ століть. Щорічно тут проходять до 30 виставок та більше 70 різних культурологічних акцій.


Культосвітня робота. Бібліотечна справа.


Вісімдесятип’ятирічному ювілею району був присвячений шостий відкритий районний фестиваль родинної творчості «Оберіг-2008», який пройшов у Піщанському будинку культури Новомосковського району. Переможцям пісенного свята були вручені дипломи та цінні подарунки.




***


Підготувала                                           Т.Я.Зайцева.
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