




Управління культури
Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Дніпропетровська обласна наукова бібліотека

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

у липні 2008 р.

    

Культура. Загальні питання.

У Дніпропетровську побувала делегація із Варшави. Вона відвідала польський культурний центр, члени делегації зустрілися з працівниками управління культури та мистецтв міськради, керівниками творчих спілок та організацій, побували у Центральній міській бібліотеці та історичному музеї. Були розглянуті питання подальшого співробітництва, відпрацювання спільних програм та проектів. А нещодавно із гастролей до Варшави повернувся Дніпропетровський телевізійний театр.

12 липня  знаменита  Петриківка  відзначила День селища. На початку свята відбулося урочисте покладання квітів до меморіального комплексу, присвяченого П. Калнишевському, якого вважають покровителем Петриківки. Гості та мешканці ознайомилися з виставкою робіт народних майстрів, переглянули велику концертну програму.

Театрально-концертне життя.
Закінчився сезон в Дніпропетровському академічному театрі опери та балету. На кінець глядачам подарували прем’єру відтвореної опери Р. Леонкавалло «Паяци». А перед цим відбулася прес-конференція, на якій головний режисер, директор та в. о. головного балетмейстера підвели підсумки минулого сезону та розповіли про плани на майбутнє.

Дніпропетровський академічний український музично-драматичний театр імені Т. Г. Шевченка закрив 90-й театральний сезон. Трупа зіграла оперету «Сільва» І. Кальмана (режисер – народна артистка України Л. Кушкова, диригент – заслужений діяч мистецтв України Ю. Кутєпов).

81-й сезон закрив також академічний театр російської драми ім.. М, Горького. Глядачам була представлена прем’єра мелодрами «Прощай і здрастуй, Голівуд!» Ніла Саймона. Режисер – народний артист України В. Саранчу. Сценограф – заслужений художник України М. Анищенко.

***

Свій 21-й концертний сезон Дніпропетровський Будинок органної та камерної музики завершив воістину тріумфально. Дві його солістки – Н. Юрійчук та Н. Летюк вибороли цього року призи на міжнародних конкурсах. Тепер вони готуються до турне по Франції, Німеччині, Данії. На акцію закриття приїхав П. Фресдорф – директор фірми, яка створює органи. Німецький гість – технічний та музичний «батько» нашого інструмента.

«Казковий світ класичного балету», – так звався концерт учнів та вихованців Дніпропетровської державної хореографічної школи. Вона функціонує при академічному театрі опери та балету, її випускники танцюють в трупах Німеччини, Австрії, Японії .Нещодавно відбувся сьомий випуск молодих артистів балету.

Образотворче мистецтво. Музейна справа.

Виставка, яка проходить в галереї Митної академії м. Дніпропетровська, об’єднала представників викладацького складу та студентів. Представлений живопис, графіка, чеканка, пластилінові мініатюри, вишивка.

***

Музею «Літературне Придніпров’я» виповнилося 10 років. На ювілейні урочистості прийшли колеги та друзі «літературного» колективу. За словами директора музею О. В. Аліванцевої, за рік тут проводиться до 30 виставок та більше 70 культурологічних акцій. 
Музей «Літературне Придніпров’я» порадував любителів творчого ексклюзиву роботами дніпропетровського скульптора-анімаліста Олександра Безручка. В експозиції – втілені в металі птахи і звірі.

У Томаківському районному народному історико-краєзнавчому музеї ім..50-річчя Перемоги відбулася презентація цікавого експонату «українська хатина ХV – XIX ст.». ЦЮ роботу виконав місцевий майстер П. Бабій. Цей експонат – подарунок томаківського голови фермерського господарства А. Скорука.

Культосвітня робота. Бібліотечна справа.

У Новомосковську діє театр моди «Аніта». Саме він спільно з управлінням культури та туризму міста нещодавно вперше організували дитячий конкурс краси «Красуня Новомосковська-2008», який зібрав чимало шанувальників українських костюмів та колекційного одягу. У конкурсі взяли участь 26 учасників віком від 8 до 17 років.

***

У Дніпропетровській обласній дитячій бібліотеці відбулось нагородження молодих майстрів слова щорічного літературного конкурсу «Молода муза-2008». Обласний заочний літературний конкурс «Молода муза» проводиться вже другий рік. За минулий рік його ряди збільшилися майже вдвічі і склали понад 30 учасників. 






Підготувала                                           Т.Я.Зайцева.




file_0.wmf




